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    Antaŭ ol ĉio…
Ni pardonpetas niajn karajn ne-perslingvan 
legantaron pro la pli-granda porcio de Persaj artikoloj 
en tiu ĉi numero. Tiun ĉi mal-ekvilibron ni klopodos 
rekompensi en venonta numero. 
Okazis du grandaj tertremoj en Irano kiuj kaŭzis 
mortigon de pli ol 500 senkulpaj homoj. La 
esperantista komunumo tra la mondo sendis siajn 
kondolenc-mesaĝojn kaj helpis la viktimojn por 
trapasi tiun grandan mizerigan eventon. Iranaj 
esperantistoj kore dankas simpation kaj helpon de 
ĉiuj kiuj per ajna rimedo helpis kaj malpezigis la 
dolorojn.
La kvina Irana Esperanto-Kongreso atendas nin por 
sukcesa okazigo post kvar monatoj. Por aliĝi al tiu 
ĉi unika jara kunveno, vizitu la retejon de IREA. Ne 
perdu ŝancon profiti la rabatojn de la dua periodo 
de aliĝado (Jam pasis la unua plej malmulte-kosta 
periodo). Kaj ne hezitu se vi povas pliriĉigi la 
kongreson per viaj artikoloj kaj program-proponoj.
Dum la pasinta aŭtuno vizitis Iranon esperantistoj el 
Rusio (Tataristano) kaj Polando (Gdansko). Raportoj 
kaj fotoj pri iliaj vojaĝoj estas aperigotaj en venonta 
numero.
Dezirante la plej sukcesan kaj prosperan novan jaron 
al vi,              

Via; Hamzeh Shafiee

قبل از هر چیز...

می داد.  را  بهار  نوید  ایرانی  اسپرانتودانان  برای  امسال  پاییز  فصل 
عالوه بر موفقیت دوست عزیزمان آقای فکری در مسابقات بین المللی 
اتحادیه اسپرانتودانان كرواسی برگزار گردید )كه  ترجمه كه توسط 
ایران به  انجمن اسپرانتوی  از جانب  این دستاورد درخشان را  البته 
ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت های بیشتر و روزافزون 
در  متعدد  آموزشی  دوره های  و  سمینارها  برگزاری  شاهد  داریم.( 
در  را  رویدادها  این  گزارش های  بودیم.  كشور  سراسر  دانشگاه های 

صفحات 5 تا 7 این شماره مالحظه خواهید كرد.

را  شدن  آماده  نهایی  مراحل  مجله  از  شماره  این  كه  زمانی  در 
می گذراند، دوره دوم ثبت نام برای شركت در پنجمین كنگره اسپرانتو 
تهران  در  محله جمال زاده  سرای  در  آینده  اردیبهشت ماه  كه  ایران 
از فرصت ثبت نام  برگزار خواهد شد، آغاز شده است. برای استفاده 
با هزینه كمتر، هرچه سریعتر با مراجعه به سایت انجمن از فرصت 
تخفیف های داده شده استفاده نمایید. آخرین اطالعات در خصوص 

كنگره را در صفحه 8 جستجو نمایید.

یک بار دیگر روزنامه گاردین، روزنامه معتبر و پرتیراژ بریتانیایی، با 
خروج  به  توجه  با  اسپرانتو،  از  حمایت  در  خواندنی  مقاله ای  انتشار 
بریتانیا از اتحادیه اروپا و ظهور مجدد فعالیت های اسپرانتویی در این 
سرزمین، پرداخته است. ترجمه این مقاله را در همین شماره از مجله 

حتما بخوانید.

و سرانجام اینکه از این شماره و به همت آقای فکری، شاهد انتشار 
ادموند  اثر  پیشتاز  ماجراهای یک  كتاب  متن  و  ترجمه  دنباله دار 
پریوات خواهید بود. پیگیری و مطالعه مداوم این بخش از مجله را 

حتما در برنامه مطالعاتی خودتان بگنجانید.
با احترام، حمزه شفیعی

Almenaŭ 500 homoj 
mortis kaj 8,000 aliaj 
vundiĝis pro fortega 
tertremo de 7.3 
magnitudo, kiu trafis la 
iraka-iranan landliman 
regionon dimanĉe la 12-an 
de Novembro 2017.
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اتحادیه اسپرانتودانان کروسی به افتخار Lucija Borčić )تولد/وفات 14.11.2015-26.07.1921 ( بنیانگذار آن، در 
27 ژوالی 2017 اقدام به برگزاری مسابقه ترجمه از زبانهای ملی به اسپرانتو نمود. در اعالم نتایج برگزاری مسابقه 
در 14 نوامبر در زاگرب مصادف با یادروز Lucija Borčić آقای امیر فکری اسپرانتودان پرتالش موفق به کسب 
رتبه برگزیده در این دوره از مسابقات گردید. این خبر در روزنامه جام جام مورخ اول آذر 1396 نیز منتشر گردید. 

REZULTOJ DE LA 1-a INTERNACIA TRADUKKONKURSO "LUCIJA BORČIĆ"

Honore al Lucija Borčić (26.07.1921-14.11.2015) Kroata Esperantista Unuiĝo lanĉis la 27-an de julio 2017 
literaturan tradukkonkurson de iu ajn nacia lingvo al Esperanto.
La konkursaj branĉoj estis jenaj: 
- poezio - maksimuma longo ne fiksita
- prozo - rakonto aŭ novelo: maksimuma longo 30.000 tajperoj 
La rezultojn oni publike anoncis la 14-an de novembro en Zagrebo, okaze de la 2-a Memorialo Lucija Borčić.
Branĉo poezio: sen konkursaĵoj
Branĉo prozo: Partoprenis 3 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.
* Unua premio ne aljuĝita
* Dua premio al Amir Fekri (Irano) pro la traduko de la persa lingvo "S-ro Kohàn" (la rakonto de Sima Rafii 
publikigita en la persa kultur-arta semajnrevuo Ketabestan, nro 4/2016)
* Tria premio ne aljuĝita
* Honora mencio al Vitor Luiz Rigoti dos Anjos (Brazilo) pro la traduko “La lasta recepto” (la rakonto de 
Machado de Assis publikigita en Jornal das Famílias, septembro de 1875)

Kroata Esperantista Unuiĝo

La dua, sed nura premio por Irano
IRANA ESPERANTISTO GAJNIS PREMION EN 

INTERNACIA TRADUKKONKURSO

ایران، برگزیده در مسابقات ادبی کرواسی
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Laste okazis kaj okazas plu instruo kaj disvastigo de 
Esperanto en divaersaj urboj en Irano, kiel Isfahan 
)per Nader Zandi(, Maŝhad )= Benjamin Kwiecien( , 
Naĝafabad )= Gholam Azarhushang(, kaj Tabriz)= Ali 
Ranghpour(. Jen raporto kaj fotoj de tiuj aktivadoj.
اخبار آموزش اسپرانتو در نقاط مختلف ایران

1- اصفهان : آقای نادر زندی كه از دو ماه اخیر اقدام به برگزاری كالس 
برای عالقمندان در اصفهان نمودند كه همچنان این كالسها ادامه دارد. 
زبان  ادبیات  دانشجوی  كه  كفیاچن  بینامین  ما  آرمان  هم  مشهد:   -2
كلوپ  تشکیل  به  اقدام  است  مشهد  خوش آوازه  دانشگاه  در  فارسی 
اسپرانتو  برای كالس  اجازه  با كسب  و  اسپرانتو در دانشگاه خود نمود 
اكنون مدتی است كه كالسهای دانشجویی آموزش اسپرانتو در دانشگاه 

مشهد توسط ایشان برقرار است. 
آقای سعید  دانشگاه  این  در  سالیان گذشته  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
برهانی نیز چند دوره كالس برگزار نمود و این دانشگاه در این حوزه نیز 

از اسپرانتو حمایت نموده است. 
گذشته  هفته  از  آذرهوشنگ  غالمرضا  آقای  همت  به  آباد:  نجف   -3

آموزش اسپرانتو برای عالقمندان نجف آبادی نیز آغاز گردید. 
4- تبریز: آقای علی پوررنج نوآموز مشتاق و بسیار فعال شاخه جوانان 
انجمن اسپرانتوی ایران ضمن همکاری با گروه مذكور اقدام به نشر و 
را  آن  گزارش  اینک  كه  نموده  تهران  و  تبریز  در  اسپرانتو  گسترش 

می خوانید.: 
"در راستای گسترش اسپرانتو در شهر تبریز كه عبارت است از :

الف( برگزاری جلسه آشنایی با زبان اسپرانتو در دانشکده فنی دانشگاه تبریز 
در تاریخ 26 مهر 1396

جدیدالورود  دانشجویان  معارفه  جلسه  حاشیه  در  اسپرانتو  زبان  معرفی  ب( 
كارشناسی ارشد دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت ایران

ج( معرفی زبان اسپرانتو در نمایشگاه كتاب تبریز در 7 آبان توسط موسسه 
دانش پژوهان آینده نگر

با  تبریز  شهر  مدارس  برترین  از  مدرسه   2 در  اسپرانتو  زبان  معرفی  د( 
هماهنگی های به عمل آمده 

ه( هدیه كتاب های مخصوص كودكان جهت آشنایی با اسپرانتو به جمعی از 
كودكان بی سرپرست كه در كالس های انگلیسی شركت و حضور دارند.

و( به واسطه حضور و شركت افراد در مراسم و گردهمایی های گوناگون علمی، 
اجتماعی، فرهنگی در سطح شهر، چاپ بروشور و ارائه محصوالت اسپرانتویی 

مد نظر بوده است. 
ز( قصد برگزاری یک سمینار بزرگ و رسمی در سطح شهر برای معرفی پدیده 
اسپرانتو در نظر است كه با هماهنگی های الزم برای مکان برگزاری و همکاری 
ایران  اسپرانتوی  انجمن  حمایت  به  امید  و  آینده نگر  پژوهان  دانش  موسسه 
انشااهلل در آینده ای نزدیک، با دریافت حمایت های مناسب، شاهد برگزاری این 

مراسم باشیم.
فرهنگی،  آموزشی،  زمینه های  در  ما  تخصصی  تیم  كه  است  توضیح  به  الزم 
اسپانیایی،  فرانسوی،  آلمانی،  زبان های  در  و  پذیرش  و  مهاجرت  مشاوره، 
ایتالیایی، انگلیسی، ژاپنی فعال بوده و شامل جمعی از بهترین و زبده ترین افراد 

می باشد.
در ادامه تصاویری از فعالیت های صورت گرفته خدمتتان ارائه می شود. منتظر 

اخبار بعدی از تبریز باشید."

جلسه آشنایی با اسپرانتو برای فراگیران آلمانی

جلسه آشنایی با اسپرانتو در حاشیه نمایشگاه كتاب تبریز و با 
حمایت موسسه دانش پژوهان آینده  نگر

تصویری از جلسه برگزار شده در دانشگاه تبریز

جلسه آشنایی دوم برگزار شده در دانشگاه تبریز در حاشیه 
مراسم دانشجویان ورودی

E-instruado tra Irano
اخبار آموزش اسپرانتو در نقاط مختلف ایران
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توضیح قدرت اسپرانتو در ترجمه متون زیبای ادبیات به عنوان 
مثال گلستان سعدی از دكتر صیادپور.

تصاویر سمینار معرفی اسپرانتو دانشکده ادبیات
دانشگاه عالمه طباطبایی

 فصل پاییز امسال برای آموزش اسپرانتو در كشورمان بسیار پربار بوده
سمینارهای ممدوحی،  مهندس  آقای  همت  به  فصل  این  در   است. 
در زبان  این  مقدماتی  آموزشی  دوره های  و  اسپرانتو  زبان  با   آشنایی 
بازخورد كه  گردید  برگزار  نور  پیام  و  طباطبایی  عالمه   دانشگاه های 
گسترش به  امید  با  داشت.  اسپرانتو  به  عالقه مندان  میان  در   وسیعی 
 مداوم این فعالیت ها در سایر دانشگاه ها و جوامع مختلف دیگر، تصاویری
 از این همایش ها و نیز تصویر اعالن پخش شده در دانشگاه های مذكور

.در همین صفحه آورده شده است
Dum aŭtuno ĉi jare, okazis liberaj seminarioj pri 
Esperanto en universitatoj “Allame Tabatabai” kaj 
“Pajam-e-Nur” en Tehrano per nia kara samideano 
S-ro inĝeniero Ahmadreza Mamuduhi. Post la 
seminarioj, li komencis kursojn de Esperanto en kiuj 
partoprenas studentoj kaj interesantoj. Nun en 
ambaŭ universitato jam okazas la baza kurso. Jen 
fotoj de la okazoj kaj de reklamo pri la eventoj.

معرفی اسپرانتو در حوزه دانشگاهی
Esperanto en universitatoj de Tehrano

تصویری از سمینار معرفی زبان اسپرانتو در دانشگاه پیام نور
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در راستای برگزاری پنجمین كنگره ملی اسپرانتوی ایران، چنانچه مایل به ارائه سخنرانی )15 تا 20 دقیقه( و یا معرفی مقاله )1 تا یک و نیم صفحه 
A4 ( برای شركت كنندگان ایرانی و خارجی در كنگره هستید، خواهشمند است اعالم آمادگی نموده و تا پایان دی ماه مطالب خود را به آدرس 
info@espero.ir ارسال نمایید. آثار برگزیده در فصلنامه پیام سبزاندیشان نیز منتشر خواهد شد. بدیهی است متن سخنرانی و یا مقاالت به زبان 

اسپرانتو  خواهد بود. منتظرتان آثارتان هستیم.

برای پنجمین كنگره اسپرانتوی ایران دو برنامه گل گشت تدارک دیده 
شده است:

1- گل گشت پیش از كنگره شامل گشت نیم روزه در خیابان سی تیر و 
روز  صبح  گل گشت  این  تهران.  شهر  مركز  در  دیدنی  اماكن  از  بازدید 
پنجشنبه 23 فروردین 1397 و پس از انجام ثبت نام و پذیرش روز اول 
كنگره برگزار می گردد. این برنامه برای كلیه شركت كنندگان در كنگره 
رایگان است و هزینه جداگانه ای از شركت كنندگان دریافت نخواهد شد.

به مقصد شهر زیبا و دیدنی ماسوله در استان  2- گل گشت یک روزه 
با  آمد  و  رفت  شامل  كه   1397 فروردین   25 شنبه  تاریخ  در  گیالن 
اتوبوس با صبحانه و نهار روستایی و آب می باشد. برای شركت در این 
گل گشت بایستی قبال ثبت نام فرمایید. هزینه شركت در این گل گشت 

در جدول ثبت نام آورده شده است.

Irana Esperanto Asocio anoncas 
okazigon de la 

kvina Irana Esperanto-
Kongreso

La 12-a ĝis la 14-a de Aprilo 2018

Ekskursoj de IREK5

Du ekskursoj estas planitaj por IREK-5:

1- Antaŭ-kongresa Ekskurso: Duontaga Ekskurso 
en la urbocentro, matene Ĵaŭdo la 12a de aprilo.

2- Post-Kongresa Ekskurso, la 14-a de aprilo: 
Vizito al la turisma urbo Masule en nordo de Irano. 
La kotizo kovras kostojn pri transporto, 
matenmanĝo kaj tagmanĝo.

 محل برگزاری كنگره
La Kongresejo

 پـنـجـمـیـن کـنـگـره
 اسـپـرانـتـو ایـران

23 و 24 فروردین 1397
با برنامه های گل گشت نیم ر وزه و یکروزه

Por pliaj informoj kaj aliĝo, vizitu la 
retpaĝaron de Irana Esperanto Asocio:

www.espero.ir
برای اطالعات بیشتر و ثبت نام در كنگره به سایت 

انجمن مراجعه فرمایید.
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La asocio “Internacia Libera Gazetaro - FLIP” 
kaj la Itala Sekcio de Amnesty International, kiuj 
ĉiujare aljuĝas la premion italan pro homaj rajtoj 
kun subtitolo “tumonda civilizo kaj homaj 
rajtoj”, dediĉita al la memoro de la eksa 
vicprezidanto de FLIP, Antonio Russo, donis la 
premion (diplomon kaj pentraĵon) al la Itala 
Esperanto-Federacio pere de Michela Lipari pro 
ĉi tiuj motivoj. 
La Itala Esperanto-Federacio estis fondita en 
1910. Ĝi estas oficiale agnoskita senprofitcela 
asocio de 1956.
Ĝi partoprenas regule al la kampanjoj organizitaj 
de la monda asocio de esperantistoj por helpi 
esperantistojn, kiuj estas viktimoj de naturaj 
katastrofoj kaj de militoj en la malsamaj regionoj 
de la mondo. 
Ĝi kontribuas al la kampanjo de Unesko “Serio 
Oriento-Okcidento” por diskonigi la literaturajn 
ĉefverkojn de la pluraj kulturoj eksterlanden, el 
la itala estis tradukitaj al Esperanto verkoj kiaj la 

Dia Komedio de Dante, la Princo de Machiavelli, 
la Malemuloj de Verga, la Gefianĉoj de Manzoni, 
Homa vivo de Ungaretti, la Kantoj de Leopardi, 
Myricae de Pascoli, kaj ankoraŭ aliaj.
Oni proponas al la itala publiko ankaŭ kelkajn 
ĉefverkojn de la Esperanto-mondo, kiaj Robinson 
en Siberio kaj Maskobalo en Budapeŝto de 
Tivadar Soros, la Infana raso de William Auld, la 
Zamenhof-strato de Roman Dobrzynski kaj 
ankoraŭ aliaj. 
Inter la statutaj celoj de IEF oni legas: “ ...inspire 
de la idealoj de Esperanto, aranĝas solidarecajn 
iniciatojn, kiuj celas promocii pli profundan 
kulturan integriĝon inter homoj kaj popoloj kun 
malsamaj lingvoj".
Temas pri principoj kaj celoj komunaj al la 
premio “homaj rajtoj 2017” de la asocio FLIP 
kaj de la itala sekcio de Amnesty International, 
kiuj volas agnoski ĝian valoron kaj aparte 
mencias la prezidantinon de IEF, Michela Lipari.

 " FLIP – اتحادیه " روزنامه های آزاد بین المللی
و بخش ایتالیایی حقوق بشر بین المللی، هر سال 
ایتالیایی حقوق بشر را برای رعایت حقوق  جایزه 
بشر با عنوان "شهروند جهانی و حقوق بشر" به یاد 
 Antonio آقای    ،FLIP پیشین  رییس  نایب 

Russo اهدا می كند. 
عنوان  به  و  تشکیل   1910 سال  در  اتحادیه  این 

انجمنی غیرانتفاعی در سال 1956 شناخته شد. اتحادیه  بطور مرتب در جوامع جهانی و اتحادهایی كه بوسیله جامعه جهانی اسپرانتیست ها به منظور 
كمک به اسپرانتیست هایی كه قربانی سوانح طبیعی و جنگ در نقاط مختلف دنیا شده اند، تشکیل می شود، شركت می كند. 

در سال جاری این جایزه به فدراسیون اسپرانتو ایتالیا، اهدا شد.
 جایزه از دیپلم افتخار و نقاشی تشکیل شده كه طی مراسمی به رییس فدراسیون اسپرانتو ایتالیا IEF اهدا شد. 

محرک این جایزه، اقدامات IEF در زمینه تفاهم بین المللی در میان مردم بر اساس ایده های زبان اسپرانتو، كمک به قربانیان جنگ و فجایع در نقاط 
مختلف دنیا، و همچنین شركت در فعالیت های "مجموعه شرق- غرب" یونسکو بوده است.

در اهداف اساسنامه IEF می خوانیم: "... با الهام از ایده آل های اسپرانتو، ترتیب دادن ابتکارهای همبستگی با هدف تشویق عمیق تر یکپارچگی فرهنگی 
بین انسانها با زبانهای مختلف".

PREMIO ITALUJO 
HOMAJ RAJTOJ 2017 

AL ITALA ESPERANTO-
FEDERACIO

تقدیر از فدراسیون اسپرانتو ایتالیا
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Prelego de s-ino Solat kadre de "Monataj Prelegoj en IREA-Oficejo"

Akvobariloj (Digoj)
Ĉu utilaj aŭ male?

Difino
Akvobarilo: Ilo kiu baras akvon

 • Akvobarilo kolektas akvojn surterajn, eĉ
    subterajn.
• La ĉefa rolo ĝia:
• - uzo de akvo
• - bari inundojn
• - akvumi agrikulturajn terojn
• -provizi popolajn kaj industriajn bezonojn.
• Akvopovo produktita antaŭ akvobarilo 
povas produkti elektropovon.
• Akvokolektado por ŝpari aŭ disdoni ĝin en 

diversaj lokoj.
• Kolekto kaj superdirekti akvon ekzistis/as  
dum tuta homara historio.
 

Historio
• La plej malnova akvobarilo: Jawa en 

Lebenano konstruita 3000 AK.
• 1000 Kilometrojn longe.
• Unua akvobarilo por kontraŭi inundoj: 

2900 AD por kontroli Nil- Rivero en 
Egiptio.

• Ĝis Nov. de 2011 pli ol 45000 akvobariloj 
pli altajn ol 15 metroj.

 

Strukturo
• Struktro de akvobarilo ŝanĝis dum historio 
• Unue pere de briko, ŝtono aŭ semento.
• Egiptoj dum 2950-2750 AK faris ĝin per 

guma ŝelo plenita per miloj da ŝtonoj aŭ 
ŝtonetoj, kovrita per kalko cele eviti 
korodon kaj ruinon okaze de akvaj ondoj 

LA SUBA ARTIKOLO ESTAS LA TEKSTO 
DE LA PRELEGO DE S_INO SOLAT EN 
IREA-OFICEJO. LA PRELEG-SESIO 
OKAZIS JE LA 26-AN DE MAJO 2015, 
KIAM LA PROBLEMOJ DE ABUNDAJ 
AKVOBARILOJ NE ESTIS TIEL KLARAJ 
KIEL NUN NI ATESTAS.

Preskaŭ ĉiuj infanoj faras akvobarilon 
dum infanecaj ludoj
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Akvobariloj (Digoj) kaj ties frapoj (Ĝi ruiniĝis post kelkaj 
jaroj okaze de malrezisto kontraŭ akvo)

• Grunda akvobarilo de Nemrudo (2000 
AD nordo de Irako)

• Unua uzo de semento pere de Rumianoj 
en 100 AD

• Arka akvobarilo, pli forta okaze de ĝia 
formo. Ĝi fariĝas pere de malpezaj    
materialoj. 

• Unua arka akvobarilo Ĉ.1280 AD pere de 
Mongolianoj (Keber en Irano, 36 metrojn 
alte & 55 metrojn longe).

 Negativaj efikoj
• Sekiĝo de fontoj & riveroj, marĉoj (ekz. 
Hamun marĉo, Urumia rivero en Irano) sekve 
senlaboriĝo de kultivistoj kaj aliaj laboristoj.
(Grava kaŭzo de dezertiĝo de landoj, 
disvastigado de eroj en aero kiu alportis 
multajn malsanoj, eĉ mortojn dum pasintaj 
jaroj en Irano, same en aliaj partoj de la 
mondo, Aral- rivero,…)
• Malsupreniro de nivelo de subteraj akvoj.
• Translokiĝo de miloj da popoloj kaj perdo 
de laboro
• Endanĝeriĝo de kulturaj/historiaj lokoj
• Ekologiaj ŝanĝoj
• Pli vaporado de akvo
 • Morto de diversaj fiŝoj kiuj loĝas en fontoj 
aŭ eniroej de riveroj
• Perdo de ŝparejo de akvo por riveroj
• Glata ŝparujo de akvobarilo kaj inundo, 
forigas lokajn bestojn.
• Subakviĝo de abundo da plantoj, sekve 
senaera detruado (produkto de Metano kiu 
minacas vivmedion)
• Limiĝo de sedimentoj kauzantaj fekundeco 
de grundo, sekve disvastiĝo de uzo de 
kemiaĵoj(Superflua akvo de akvobariloj sen 
utilaj sedimentoj estas uzata por agrikulturaj 
aferoj)
• Disvastiĝo de kelkaj malsanoj
• Akvo de ŝparujo estas plivarma ol rivero. 
Tiu fenomeno efikas vivo de enakvo-vivantaj 
bestoj.
 • Kolektiĝo de lignoj en rubaĵoj ĉe sekigitaj 
riveroj rezulte disvastiĝo de diversaj malsanoj 
akvo- devenj, same kiel Tifo, Tifoido, 
Malario (Viv-minacado de popoloj loĝantaj 
apud akvobarilo au ŝparujo)
 

Profitoj de akvobariloj
• Homaro esence bezonas sufiĉe da akvo 
ĝustatempe. En 2000 homoj uzis 750 L/ tago 
kaj uzis 1147 L/tago por agrikulturaj celoj.
• Kontrolo de nivelo de riveroj kaj kontraŭi 

Kurito (dua konstruita per Mongoloj 
en Kurito) 1350

Oymapinar en Turkio 1984

Dua arka akvobarilo Jinshajiaang en 
XiLuolDu
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inundojn.
• Amuzigaj & turismaj aferoj; neĝado, 
fiŝkapto, spekti marajn birdojn, marŝado ĉe 
akvo, akvosurfado,..
 • Akvopovo estas la plej malmultekosta 
rimedo por produkti elektro-povon (krom 
sun-energio!).
• Malmultekoste enlanda transporti grandajn 
pakaĵojn, samtempe ŝpari konsumadon de 
energio(Pura, konfidebla, efika energio kiu 
ne produktas gasojn kiuj endanĝerigas teron 
kaj atmosferon)
 

Gravaj rompiĝoj de akvobariloj
• 1889 en Johnstown , morto de pli ol 2200 
homoj
• 1975 en Ĉinio post okazo de inundo, morto 
de 90-230 miloj da popoloj
• Ek de 2005 ĝis Junio de 2013 okazis 173 
rompiĝoj de akvobariloj kaj 587 akcidentoj 
en USN.

Rompiĝo de akvobariloj en 
Irano

• 15/1/91 Khatamolanbia en Rajen
• 15/8/93 Grunda akvobarilo de Nejshaburo
• 21/12/83 Karun okaze de pluvado peza
 akvobarilo de Golabdare (Taĝriŝ)

Komunaj kaŭzoj de rompiĝoj
• Meterialo- maniero nekonvena/nestandarda
• Malĝusta desegno(Desegni surbaze sur 

Ĉefa strato en “Johnston” post inundo 
en 1889

Ene de bazaro

Taĝriŝ placo

Taĝriŝ Bazaro post inundo

Enirejo de Imamzade Saleh en Taĝriŝ
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mallonga datumo de akvo de rivero, pluvado 
de regiono, antaŭaj inundoj de regiono kaj 
dato de ili)
• Nestabila geologia kondiĉo de regiono 
okaze de ŝanĝo de akvo-nivelo dum pleniĝo 
de akvo en akvobarilo
• Malsufiĉaj riparado, prizorgado
• Superfluo de akvo
• Internaj korodoj
• Tertremo
• Malĝusta rigardo sur multitasko de 
akvobariloj (Produkti elektropovon kaj 
kontroli inundojn; produkti elektropovon 
bezonas planplenan akvobarilon dum 
kontrolo de inundo bezonas malplenan 
ŝparujon)
 

Akvobariloj en Irano
 Pro manko de akvo kaj speciala kondiĉo de 
regiono, akvo ĉiam estis/as tre valora 
- Kulture ĉe ni akvo havis gravan rolon, eĉ 
en antikva Irano(Akva Diino nome Mitra)
- Irano kaj Egiptujo delonge trafis grandiozajn 

Taĝriŝ

Nordo de Taĝriŝ ponto

Karkhe akvobarilo

inundojn, Akvobariloj sur riveroj au en 
inundoplenaj lokoj multe helpis priventi 
grandajn perdojn. 
 

Gravaj akvobariloj en Irano
• Troveblas en tiuĉi adreso: http://www.
iranwatershed.com
• Eble akvobaro de Mizan en Ŝuŝtar, preskaŭ 
antaŭ 1300 jarojn estis la unua, 
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• 13 faritaj antaŭ revuolucio
• 600 akvobariloj planitas ĝis fino de kvina 
nacia plano de disvolviĝo.
 

Kion fari pri akvobariloj
• Multaj apogantoj de vivmedioj en Irano kaj 
tra la mondo kredas ke konstruado de 
akvobariloj devas esti ĉesita.Ekzemple Iran 
ĵurnalo:
   Organizaĵo prizorganta pri ĝangaloj kaj 
arbaroj elspezas plej parton de sia budĝeto 
por riparadi vundojn kaŭzitajn pere de 
akvobariloj kaj translokiĝo de akvo.
• Prezidanto de sama organizaĵo en 1385: 
Akvumataj  kotizoj por atingi akvon estas 
kvinon de kotizoj por konstrui akvobarilon
 

Kio devas esti farita
• Akompani ciklon de akvo anstataŭ 
translokigo au devojigo.
• Forlasi gravan malsanon de Granda-, 
Longa-  ….konstruado
• Agi laŭ daŭripova evoluo; Uzi novajn 
medotojn por akvumado: gvido de pluvadoj 
al subteraj lokoj, gvido de akvo de riveroj tra 
kovritaj kanaloj kaj enirigi akvon al la tero.
• Konstrui akvo-kondutojn(Irana antikva 
iniciato) cele renovigo de subteraj akvoj.
 

Referencoj
•http://www.tekiehbozorgetajrish.com/
design/
• http://anasr121.mihanblog.com/post/1901
•http://mohammaddarvish.com/desert/
archives  /6338
• http://en.wikipedia.org/wiki/Dam
• http://aftabnews.ir/vdcgwz9qxak9n74.rpra.
html
• h t t p : / / w w w. m a s h r e g h n e w s . i r / f a /
news/361490
• http://www.iran-eng.com
• http://www.iranwatershed.com
• Key Developments in the History of Arch 

Dams
• When rivers run dry, far. Fred Pearce
 

Diagramo de subteraj akvoj kaj kanaloj por 
atingi akvon tra Konduto.

Granda kanalo de Konduto

Akvoplena Konduto
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مجله: کی وکجا هر کدام از شما اسپرانتو یاد گرفتید؟
)ادوارد و یلنا(: سال 1992 متوجه شدیم امکان برگزاری كنسرت در 
 Muzo خارج از كشور، بوسیله زبان اسپرانتو وجود داره و در مسابقه
در  برای حضور  دعوت  بالفاصله  اون  از  پس  كردیم.  شركت  ویلنیوس 
لهستان اتفاق افتاد و به بیداگوژ برای شركت در نمایشگاه گردشگری 
 1993 پایان  می خوندیم.  ترانه  فقط  بدونیم؛  زبان  اینکه  بدون  رفتیم 
اولین كاست به زبان اسپرانتو به اسم "اگر بتونم " ) Se povus mi( رو 
به زبان اسپرانتو در كنیسه Czestochowa  به ثبت رسوندیم. هیچوقت 
زبون رو بطور مشخص یاد نگرفتیم، فقط بوسیله موزیک. حتا به فکرمون 
رسید، روش خودمون، یعنی "یادگیری صحبت كردن با آواز خوانی"را 

به دیگران هم بشناسونیم.
بودم،  نگرفتم. وقتی كوچیک  یاد  واقعیتش من هیچوقت زبون  ادگار: 
معموال به گردهمایی های زیادی می رفتیم و اونجا فقط گوش می كردم 
و می پرسیدم این لغت یا اون یکی، یعنی چی. زبون خیلی ساده ایه و من 
بدون كالس درس آموزشی، یاد گرفتمش. با وجودی كه خیلی مهارت 

ندارم، ولی برای مکالمه كافیه.
مجله: كی شروع كردی؟

ادگار: وقتی شش سالم بود، ویولون زدن رو شروع كردم و وقتی چهارده 
سالم بود یاد گرفتن موسیقی رو متوقف كردم و نه سال ویولون نزدم. 
نه  بودم، ولی  پانزده ساله  به گیتار زدن وقتی  بعد دوباره شروع كردم 

خیلی جدی.
تشکیل  نسل  دو  از  خانوادگی ست)حتی  شما  گروه  اسپرانتو:  مجله 

شده(. این مساله، كار رو ساده تر میکنه یا برعکس؟
ادگار: سبک آهنگ های من و مادرم خیلی با هم فرق داره. این نکته، 
بر اساس  انتخاب،  برای  زیادی  نمیکنه. امکانات  هم كمک میکنه، هم 
اینکه  شرایط داریم، ولی اگر كنسرت بیطرفی باشه، میتونیم در مورد 

چی اجرا كنیم، كمی بجنگیم.
مجله: چرا تصمیم گرفتید به اسپرانتو بسازید و بخونید؟

ادگار: وقتی من هنوز تو گروه نبودم، پدر و مادرم تصمیم گرفتند. پس 
من توان انتخاب زیادی نداشتم.

ترجمه: نازی صولت منبع: مجله اسپرانتو / شماره نوامبر 2017 

غیر  نمایشگاه  یا  جشن  موسیقی،  جشنواره های  در  وقتی  مجله: 
اسپرانتویی شركت می كنید، به اسپرانتو می خونید؟

ادگار: بله، آواز "چای و عشق" مورد توجه جمع غیر اسپرانتودان قرار 
می گیره، به نظرشون می رسه نوعی آهنگ به سبک اسپانیایی/ایتالیایی 
رو  ما"  عشق  اسپرانتو-  یا  تابستانی  "شب  هم  زمانی  گوش  میدن. 

خوندیم.
مجله: كمی در مورد شركت كردنتون در مسابقه جهانی "چای و عشق" 

برامون بگو.
ادگار: به نظرم بهتره مادر براتون تعریف كنه.

)ادوارد و یلنا(: در اینترنت از امکان شركت در مسابقه فیلمهای كوتاه، 
"چای و عشق" خبردار شدیم و بالفاصله تصمیم گرفتیم شركت كنیم، 
ولی فیلم، باید موزیکی و با آواز خودمون باشه. اون موقع ما در اسپانیا 
نام "پابلو دیاز" آشنا شدیم. من  با خواننده ای به  كنسرت می دادیم و 
)یلنا( ترانه ای رو اختصاصی روی صدای اون، تدوین كردم و روز تولد 
"پابلو" اونو ضبط كردم. مهمونا راضی نبودن، چون بهشون اجازه ندادیم 
تولد  مناسبت  به  آخر  دست  اینهمه  با  كنن.  سروصدا  طول ضبط،  در 
نقره  قهرمان  فیلم  خانه،  به  برگشتن  با  كردن!  تشویق  جدید،  آهنگ 
ساختیم.  زیبا،   Jolanta با  رو   Jevgenji Shuklin المپیک،  بازیهای 
فیلم رو Anton Shuminskij و Edvardas ساختن و یلنا مونتاژ كرد. 
در نتیجه، سازمان دهنده ها، جایزه ویژه ای رو برای آواز در نظر گرفتن 

و از گروه ما برای شركت در فستیوال فیلم چین، دعوت كردن.
مجله: شما در چندین كنگره جهانی اسپرانتو شركت كرده و موزیک 
نواختین. كنگره ها خیلی مختلف و در كشورهای كامال متفاوتی بودن. 
میتونید كمی در مورد تجربه تون تعریف كنین؟ مثال جایی كه موفق تر 
و یا كم تر موفق بودین یا چیزهای دیگه. موزیسین ها چه مشکالت یا 

برعکس تجربیات خوشایندی را در كنگره های جهانی، تجربه میکنن؟
)ادوارد و یلنا(: اولین كنگره ای كه شركت كردیم، كنگره فنالند سال 
1995 بود؛ بزرگترین نمایش بود! پسر ده ساله ما بسیار خالقانه نواخت 
و مثل فرشتگان خواند، این برای عموم مردم، واقعا تعجب آور بود. بعد 
در كنگره های ویلنو سال 2005، در ژاپن  سال 2007، در لهستان  سال 

   Asorti  مصاحبه با گروه
)گروهی که به وسیله موزیک با دنیای اسپرانتو، آشنا شد!(

گروه Asorti از كشور لیتوانی در دنیای اسپرانتو، شناخته شده است. این گروه خانوادگی از ادوارد )پدر(، یلنا )مادر( و ادگار )پسر( تشکیل 
شده. مجله Esperanto با این گروه، مصاحبه ای ترتیب داده كه در شماره نوامبر2017 این مجله به چاپ رسیده است.
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در  و 2016  فرانسه سال 2015  در  ایسلند  سال 2013،  در   ،2009
اسلواكی و كره 2017 شركت كردیم. ویلنو شهر خودمون بود، خودمون 
رو در خانه خودمون حس می كردیم، لباسهای زیبایی برده بودیم و در 
سالن بسیار زیبایی می نواختیم... با بسیاری از ژاپنی ها آشنا شدیم، از 
سال  در  ژاپن  كنگره  برگزاری  همکار  كه   Majuko Taghima جمله 
2007 بود. او پیانیست برجسته ای بود، خیلی با هم دوست شدیم و بعد 
ژاپن  كنگره  در  كرد،  مراقبت  ما  از  خیلی  كه  محلی  كمیته  كمک  به 
سرزمین،  اون  حاال  تا  بود،  معجزه ای  ما  برای  واقعا   كردیم.  شركت 
آرزو  همیشه  می كنیم.  تحسین  رو  اونها  وسازماندهی  جامعه  مردمش، 
داریم و در رویای دیدن دوباره اونجا هستیم. ما كامال مسحور مکان های 
زیبا، سالنهای بزرگ كنسرت و پذیرش خوب جامعه قابل تحسین ژاپن 

شدیم.
بود-  شده  برنامه ریزی  خوبی  خیلی  كارهای  اونجا  در 2009.  لهستان 
كافه هنری تابستان، كه هنرمندان می تونستن ثبت نام و خودشون رو 
معرفی كنند، چیزی شبیه "غروب بین المللی" )در برگزاری كنگره های 
جهانی اسپرانتو. م.(، ولی همه روزه! انبوهی از كنسرت های خیلی خوب 

برنامه  مختلف،  گروه های  از 
كنگره  در  بود.  شده  ریزی 
نتونستیم   2013 سال  ایسلند 
فقط  و  تایی شركت كنیم  سه 
این،  وجود  با  رفت.  "ادگار" 
خانم نوازنده آمریکایی رو پیدا 
ویولون،  نواختن  با  كه  كرد 
كمکش كرد. خیلی راضی بود 
كه تونسته بود با موزیک زنده، 
خوشحال  ما  سه  هر  و  بنوازه 

شدیم كه اون موفق شد.
سال  لیل  كنگره  و  فرانسه  در 
بود؛  عالی  چیز  همه   ،2015
مسایل  تکنسین ها،  صدا، 
مینی بوس  با  ما  فنی)چون 
بودیم!(؛  برده  خودمون 
سالهای  كنسرت  قشنگ ترین 

اخیر در جمع اسپرانتو! 
 ،2016 نیترو  اسلواكی،  در 
پترو،  دوست داشتنی،  مدیر 
كامال  پیشرفته،  خیلی  بود؛ 
مراقب، برجسته و خالق! سالن 

بزرگ، كمی برای صدا، خشک بود، چون مناسب كنسرت نبود. كنسرت 
دیگری در میدان شهر برگزار شد؛ فکرخیلی خوبی بود كه ساكنین شهر، 
موزیک اسپرانتو را بشنوند. ما به سازمان دهنده، پیشنهاد كردیم كه اون 
ایده درخشان رو ادامه بدهند- همزمان با UK فستیوال موزیک برگزار 
كنند تا ساكنین از شنیدن موزیک اسپرانتو لذت ببرند. در كره 2017، 
بازم معجزه ای اتفاق افتاد؛ رویاها بازم به واقعیت می رسه- ما  شركت 
خودمان در كنگره را اینگونه توصیف می كنیم. ما چین بودیم كه "لی 
جون كی" از كشور كره، كنسرت ما رو شنید و پیشنهاد كرد اگر كره، 
برنده و كنگره در سئول برگزار شود، كنسرت مارا سازماندهی خواهد 
كرد. ما شروع به رویا دیدن در این مورد و دعا برای پیروزی كره، كردیم!

 بله، كره پیروز شد، قول عملی شد، ما شركت كردیم، در مراسم نواختیم 
و چندین اجرا داشتیم. عالوه براین، فیلم كوچکی در مورد كنگره كره را 
همراه با موسیقی خودمون، نخستین بار نمایش دادیم. ما منتظر بازخورد 

كار خودمون در هیات مدیره و تشویق پیشنهاد ساخت فیلم در مورد 
كنگره پرتقال هستیم.

جنبش  به  را  جدید  انسان های  چگونه  می دونیم  ما  می رسه  نظر  به   
نیروهاتو   می تونی  كه  جایی  دریاست،  اسپرانتو  عزیز،  دوستان  بکشیم! 

پیدا كنی! شجاع باش، جلو برو!
)ادگار(: نخستین كنگره رو واقعا یادم نیست، ده ساله بودم و در فنالند 
كنسرت دادیم و بعضی ها مخصوصاً برای ما آمده بودن- برام تعجب آور 
تجربه  ولی  دادم،  كنسرت  تنهایی  اومد-  خوشم  ایسلند  از  خیلی  بود. 
خیلی خوبی در مورد جا و كشور داشتم. كنسرت در "لیل" هم به نظرم 

خیلی خوب بود. تا به حال در هشت UK شركت كردیم.
تعریف   Tautu Muge جشنواره  در  خودتون  ازشركت  كمی  مجله: 

كنید.
)ادوارد و یلنا(: اون جشنواره موسیقی بود كه افراد، موسیقی ملیت های 
گوناگون را عرضه می كردن. بصورت هرساله برگزار می شه و جشنواره 
بزرگی ست. در اون جشنواره، ما موسیقی لیتوانی، ایرلند و روسیه را اجرا 
كردیم و تصمیم گرفتیم از اونجایی كه ترانه رو در اسپانیا ساختیم، به 

اسپرانتو، اجرا كنیم.
از  ویدیویی  شبکه،  در  فورا 
اعالم  اون اجرا ظاهر شد، و 
شد كه ما ملیت اسپرانتو را 
از  عرضه كردیم. معلومه كه 
و  آمد  ایده خیلی خوشمون 
آینده  سال  كردیم  پیشنهاد 
اسپرانتو  به  برنامه  تمامی 

عرضه شود.
مجله : كدامیک از ترانه هایی 
كه اجرا كردید، بیشتر مورد 

عالقه خودتون هست؟
ما  یلنا(:  و  )ادوارد 
خودمان  رو  ترانه هامون 
از  نداریم  حق  می سراییم. 
ترانه خاصی، خوشمون بیاد، 
چون برای بقیه، حسی باقی 
ابراز  اینطور  ما  نمی مونه. 
داریم،  دوست  ما  میکنیم؛ 
اعتقاد داریم به اون موزیکی 
اگر  می نوازیم؛  االن  كه 
موسیقی  اون  نباشه،  اینطور 

رو اجرا نمی كنیم.
)ادگار(: من از موسیقی و ترانه های شاد و تند و راک خوشم میاد.

مجله: چه برنامه هایی برای سال یا ماه های نزدیک آینده دارید؟
)ادوارد و یلنا(: ما تصمیم داریم خوشبخت باشیم و با ایده های جدید، 
بقیه انسان ها رو خوشبخت كنیم، با خود و تمامی دنیا هماهنگ باشیم.

)ادگار(: به زودی به "چای و عشق 2" در چین پرواز خواهیم كرد – 
خیلی  جشنواره،  اولین  چون  هستم،  منتظرش  خیلی  من  كه  چیزی 
همه چیز خوششون  از  همیشه  كه  كسانی  من جزو  و  بود.  اعجاب آور 
اجرا  را هم در شهر خودمون،  نو  بزرگ سال  نیستم. كنسرتهای  میاد، 

خواهیم كرد. پس شما هم بفرمایید.
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معمای  حل  كلید  لهستانی،  پزشک  یک  ذهن  زاییده  گرچه  اسپرانتو 
در  زبان ها،  جدایی  سموم  آسیب  از  رهایی  نوشداروی  و  بی تفاهمی ها 
»بیالیستوک« - لهستان كنونی- قرن 19 بود، لیکن بیش از آ ن زمان با 
شرایط قرن ما، قرن 21، عصر»جهانی شدن«، »ارتباطات« و »انقالب 

رسانه ها« سازگار و منطبق است. 
در دوره ای كه شاهد خروج انگلستان از اتحادیه اروپا - -Brexitو روی 
اسپرانتو در حال تجدیدحیاتی  زبان جهانی  ترامپ هستیم،  كار آمدن 
عجیب  سرگرمی  یک  به عنوان  دیرزمانی  كه  زبانی  است؛  دیگرباره 
واقع  بارلستون  دهکده  در  اینک  می شد؛  نگریسته  بدان  آرمانگرایانه 
دراستوک-آن-ترنت  شهری در مركز انگلستان - حیاتی تازه یافته و در 

حال ظهور قطعی است.
زبانی  می رسد؛  گوش  به  بارلستون  از  اینک  كه  غریبی  زبان  اسپرانتو، 
ساده و بی اثر، و یا گفت وگوی كم عاطفه نظیر چانه زنی میان خریدار و 
فروشنده بر سر خرید یک كاال نیست؛ بلکه چیزی فراتر از آن، گامی 
بلند و راستین برای تحقق گفت وگوی محبت آمیز و پرتفاهم ناهم زبانان 
رسانه هاست.  شگفت انگیز  انقالب  و  شدن«  »جهانی  عصر  در  جهان 
 house« مسئولین  كه  است  بشردوستانه  دلیل  همین  به  درست 
Tudor«، دفتر رسمی انجمن اسپرانتوی بریتانیا )EAB(، با صمیمیتی 
تشویق  اسپرانتو  زبان  فراگیری  به  را  مردم  خستگی ناپذیر،  و  ژرف 

می كنند.

نگاهی کوتاه به تاریخچه اسپرانتودر استوک
استوک  در   1960 سال  در  نخستین بار  اسپرانتو،  تابستانی  مدارس 
تاسیس شد. این مدارس بیش از 50 سال به وسیله شورای شهر اداره 
مورد  همواره  تاكنون  تاسیس  بدو  همان  از  یادشده  مدارس  می شد. 
بی تردید  بوده اند.  اسپرانتو  زبان  فراگیری  به  عالقه مندان  استقبال 
»سهولت یادگیری« و »قانونمندی نظام دستوری اسپرانتو«، دو عامل 
به  زبان،  این  بی نظیر عالقه مندان  استقبال  در  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار 
مدارس تابستانی اسپرانتو بودند. چه بسیار زبان آموزان عالقه مندی كه 
مدارس،  این  در  اسپرانتو  كوتاه  و  فشرده  دوره های  گذراندن  از  پس 
و ساده ترین  منادیان منطقی ترین  تا  دنیا شدند  نقاط مختلف  رهسپار 

دستاورد بشر در قلمرو زبان باشند. 
امروزه، علی رغم گذشت چندین دهه از تاسیس این مدارس در استوک، 
شهر همچنان نشانه هایی از تاریخ اسپرانتو را، به مثابه یادبود و میراث 
است.  كرده  حفظ  خویش  پیکر  بر  اسپرانتو  فرهنگی  نهضت 
كه  است  محله هایی  از  یکی  شهر،  شرقی  شمال  در   ،Smallthorne
 »Esperanto Way« در  می توانند  شهر  این  گردشگران  و  مسافران 
با  اسپرانتو-  جنبش  نماد   - سبز  ستاره  یک  یادبود،  به  و  كنند  توقف 
پیاده رویی  در  بالکن دار،  خانه های  از  ردیفی  بیاویزند.  سینه  به  افتخار 
نه چندان طوالنی، كه به احترام و پاسداشت نام مبدع این زبان محله 
»Zamenhof Grove« نامیده شده از دیگر نشانه های تاریخ اسپرانتو 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بازگشت اسپرانتو به رسانه ها
»اسپرانتو كامیابی بزرگ در ایجاد رابطه مستقیم میان انسان ها و انقالب سترگ در جهان رسانه هاست«

روزنامه بریتانیایی گاردین که از سال 1821 تاکنون با سابقه ای قریب به دویست سال منتشر 
می شود، در بسیاری مواقع از سیاست های دولت بریتانیا به شدت انتقاد کرده و حتی دولت و 
تحت  گزارشی   2017 دسامبر   6 پنجشنبه  گاردین،  است.  گرفته  انتقاد  باد  به  را  دولتمردان 
عنوان »saluton: the surprise return of Esperanto« درباره زبان اسپرانتو منتشر 

کرد که برگردان آن را به فارسی می خوانیم.

گزارش: جاش سالیسبوری
برگردان: زهره رمضانی
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در این شهر است. 
و  یادگاران  همه  دیگر،  مکان های  و  بناها  از  بسیاری  دست كم  و  اینها 
میراث زبان اسپرانتو هستند؛ یادگارانی راكد، برخالف خود اسپرانتو كه 
گذر زمان بخوبی نشادن داده است كه تنها یک میراث یا یادگار راكد 
نبوده، بلکه میراثی پویا و دائم در حال رشد و گسترش است. گرچه ارقام 
و آمار دقیقی درباره اشتیاق زبان آموزان و موج فزاینده آموزش اسپرانتو 
وجود ندارد كه ما را از جزئیات آماری افزایش آن آگاه سازد، اما حقیقت 
آن است كه اشتیاق به فراگیری اسپرانتو همواره در مردم وجود داشته 

و شعله این اشتیاق هرگز خاموش نشده است. 
بنا به اظهارات ویوو اُ دان، مدیرعامل امور خیریه و رویدادهای انجمن 
به  نسبت  اسپرانتو  مبتدی  آموزش  دوره های  حاضر  حال  در  اسپرانتو، 
شاهد  افزایش  این  و  است  یافته  افزایش  چهاربرابر  گذشته،  سال های 

صادقی بر این مدعاست . 
اسپرانتو، راهی برای صلح جهانی

 این ادعایی بود كه دكتر لودویک الزاروس زامنهوف )1917-1859( 
داشت.  ابراز  زبان  این  درونی  ایده  درباره  زمانی  اسپرانتو  زبان  مبدع 
زامنهوف درسال 1859 در بیالیستوک - لهستان كنونی- كه آن زمان از 
جمهوری های تحت اشغال روسیه بود، دیده به جهان گشود. بیالیستوک 
آلمان،  ادیان مختلف: پروتستان های  با زبان ها و  جامعه ای چندملیتی، 
كاتولیک های لهستانی، ارتودكس روسیه و یهودیان. زامنهوف كه از بدو 
شاهد  روز  هر  بود  گشوده  جهان  به  چشم  اجتماعی  چنین  در  تولد 
میان  جانفرسایی  بی تفاهمی های  و  كالمی  و  فیزیکی  خشونت های 
گروه های مختلف جامعه بود. زامنهوف متاثر از این شرایط دشوار، زمانی 
كه كودكی بیش نبود، برای رهایی از این رنج، ایده »زبان دوم« را مطرح 
كرد. زبانی كه یادگیری اش برای همگان آسان باشد و درک آن به مردم 
اجازه دهد تا به جای جنگ و ستیز، با هم به گفت وگو بنشینند. سرانجام 
ایده زبان دوم را در یک جزوه منتشر كرد.  در سال 1887، زامنهوف 
از  گروهی  توسط   1905 سال  تا  زبان  این  ابتدایی  و  اساسی  قوانین 
سخنرانان در كنفرانسی كه در پاریس بنیان نهاده شد و كم كم گروه های 

اسپرانتیست در سراسر جهان شروع به ظهور كردند.
سهولت  تائید  در  اسپرانتو  انجمن  پرورش  و  آموزش  مدیر  اوون،  تیم 
فراگیری و اعجاب انگیزی قدرت اسپرانتو در برقراری مکالمات تفاهم آمیز 
و دوستانه به ما چنین می گوید: زبان اسپرانتو، به فراگیران این زبان، 
انفجاری  قدرت  آموزشی،  فشرده  و  كوتاه  دوره  یک  گذراندن  از  پس 
حركت رو به جلو می دهد. او راز این توانمندی و قدرت را در ساختار 
اسپرانتودان  یک  می گوید  ساده تر،  عبارت  به  می داند.  اسپرانتو  آوندی 
می تواند با آموختن یک واژه به مجموعه ای از واژه های هم خانواده آن 
دست یابد و این امکانی است كه در هیچ زبان دیگری برای زبان آموزان 
مرهون  را  ویژگی  این  اسپرانتو  گفتیم،  كه  همان طور  نیست.  فراهم 
 vidi ساختار آوندی خویش است. به عنوان مثال شما با دانستن واژه
یابید.  دست  آن  دستوری  انواع  به  می توانید  براحتی  »دیدن«،  بمعنی 
 a، vida افزودن  با  o، vido »اسم«،  افزودن  با  تنها  بدین معنی كه 
»صفت«، و با افزودن e، vide »قید« آن را می سازید. بدین ترتیب شما 
از  مجموعه ای  به  تصاعدی شبه هندسی،  شیوه  به  واژه  یک  دانستن  با 
بدین  شما  برای  انگلیسی  زبان  در  كه  امکانی  یافته اید؛  دست  واژه ها 
آسانی فراهم نیست. حتی می توانید با افزودن پیشوند mal، به یک واژه، 
تمیز،  معنی  به   Pura واژه  از  مثال:  به عنوان  بسازید.  آن را  متضاد 
ساختار  و  آوندها  بدین سان  می سازید.  را  كثیف  معنی  به   malpura
آوندی اسپرانتو به گویندگان این زبان كمک می كند تا كلمات جدید را 
بسرعت و سهولت فراگیرند بی آن كه رنج چندانی به حافظه خویش وارد 
آورند. به اعتقاد اوون، این قابلیت درست مثل جادو شگفت انگیز است. 

عالوه بر این قدرت جادویی یا به زبان دقیق تر »تصاعد شبه هندسی« 
كه  است  برخوردار  نیز  دیگری  ویژگی های  از  اسپرانتو  واژه سازی،  در 

بی شک به سهولت فراگیری آن افزوده است. ازجمله این كه:
- خط اسپرانتو مانند نت موسیقی »آوانگار« است. زبان آموز هر چه را 
می نویسد، همان را می خواند و هر چه را می شنود، همان را می نویسد. 
بدین ترتیب مشکل امال در همان نخستین گام های آشنایی با این زبان 

برای همیشه منتفی می شود.
- »بی قاعدگی در نظام دستوری اسپرانتو« وجود ندارد. قواعد اسپرانتو 

بسیار آسان و همه فهم است. 
- نظم منطقی شدید و تغییرناپذیر بودن شکل افعال، بدین معنی كه 
تنها با افزودن سه پسوند is، as وos  به انتهای ریشه، سه زمان گذشته، 

حال و آینده یک فعل دست می یابیم:  
- vidis گذشته / vidas حال/ vidos آینده 

واژه  - نظام دستوری ملموس و دیداری اسپرانتو؛ بدین معنی كه هر 
مختوم به »o« از مقوله اسم، اسامی مختوم به »a« از مقوله صفت و 
حرف »e«در پایان واژه نشانه قید است؛ از دیگر ویژگی هایی است كه 

مسیری آسان را پیش روی فراگیران اسپرانتو گشوده است. 
- افزون بر همه این ها، واژگان زبان اسپرانتو از میان واژگان زبان های 
زنده دنیا انتخاب شده اند. كوتاه سخن آن كه تمام این ویژگی ها، فراگیری 
اسپرانتو را، در مقایسه با سال های كابوس وار آموزش زبان در دوره های 

تحصیلی، به یک بازی ساده كودكانه مانند كرده است. 
انجمن  رویدادهای  و  خیریه  امور  مدیرعامل  دان،  اُ  ویوو  اعتقاد  به   
به  فقط  نمی توان  دیگر  را  اسپرانتو  كنونی جهان،  در شرایط  اسپرانتو، 
»سرگرمی  نگریست.  آرمانگرایانه«  اعجاب انگیز  »سرگرمی  یک  دیده 
ممکن  گرچه  نیست؛  بیش  كلیشه ای  دیگر  آرمانگرایانه«،  اعجاب انگیز 
است رگه هایی از حقیقت را در این كلیشه بیابیم. اما واقعیت آن است 
كه در سال های اخیر تغییرات قابل مالحظه ای در جمعیت شركت كنندگان 
سال  سه  دو  طول  در  است.  افتاده  اتفاق  اسپرانتو  آموزش  دوره های 
گذشته جوانان بیشتری با هدف تسهیل مکاتبات و یا مسافرت به خارج 
از مرزها، نسبت به فراگیری این زبان ابراز عالقه كرده اند. این نشانه ها به 

ما می گوید كه تجدیدحیاتی در حال وقوع است.
سامی كندی، یک عکاس 19ساله ای است كه در منچستر كار می كند، 
انجمن  رویدادهای  و  برنامه ها  اكثر  در  كه  جوانی  اسپرانتودان های  از 
اسپرانتو شركت می كند و آن گونه كه می گوید این روزها كامال متوجه 
او  از  وقتی  است.  بوده  اسپرانتو  به  نسبت  مردم  واكنش های  و  رفتارها 
مصور  و  رنگی  مجالت  با  مقایسه  در  اسپرانتو  مجالت  وضعیت  درباره 
در  پرسیدیم؛  اسپرانتو«  »خانه  خیریه  موسسه  قفسه های  در  موجود 
پاسخ گفت كه این روزها مردم خیلی بیشتر از قبل نسبت به اسپرانتو 
عالقه مند شده اند و به این مجالت مراجعه می كنند. در حال حاضر یک 
گروه جدیدی به نام »منچستر اسپرانتو« در اینجا تشکیل شده كه من 
به طور ماهانه آنها را مالقات می كنم. ما در این مالقات ها درباره مجالت 

و رویدادهای اسپرانتو با هم گفت وگو می كنیم.
و   »lernu« نظیر  نرم افزارهایی  و  سایت ها  لطف  به  روزها،  این   
»duolingo«، دسترسی به اسپرانتو به طور قابل مالحظه ای نسبت به 
گذشته افزایش یافته است. در حال حاضر دوره های اسپرانتو در دنیا به 
یک میلیون فراگیر رسیده است، این تعداد بسیار بیشتر از تعداد افرادی 
اینترنتی  سایت های  در  دیگر  زبان های  یادگیری  حال  در  كه  است 
هستند. عالوه بر نرم افزارها، گزینه های آنالین دیگری هم در اینترنت، 
برای كمک به فراگیران زبان اسپرانتو وجود دارند. این وضعیت موجب 
شده كه ما شاهد تغییرات بسیار چشمگیری درباره اسپرانتو در فضای 
مجازی باشیم. كلیدهای روشن در نرم افزار Amikumu )دوست ورزی( 
نشان می دهد كه وقتی گروه های فیسبوكی در حال كمک به مبتدیان 
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زبان های دیگرند، اسپرانتودان های محلی در حال گپ و گفت هستند. و 
اینها همه شواهدی است كه به ما می گوید؛ اسپرانتو، این زبان فراساخته 
دكتر زامنهوف در قرن نوزدهم، بیش از هر زمان، مطابق با شرایط قرن 

بیستم ویکم و زمانه ماست.
یک  اكنون  كه  شهرسازی  كارمند  یک  به عنوان  دیویس  سیمون 
اسپرانتودان حرفه ای است از تجربیات خود درباره زبان اسپرانتو چنین 
یک  به عنوان  تنها  اسپرانتو،  یادگیری  به  كردم  شروع  وقتی  می گوید: 
راه حل برای رهایی از شرایط سخت و دردهای مزمنی بود كه مدت ها 
را  بودند. به طور آنالین اسپرانتو  انداخته  را به خطر  سالمت فیزیکی ام 
آموزش می دیدم. در مدت زمان اندكی پیشرفت قابل مالحظه ای در این 
زبان داشتم. یادگیری این زبان به قدری آسان و شیرین بود كه دردها را 
بکلی فراموش كرده بودم. كم كم متوجه شدم كه حتی در مواقع خستگی 
و شدت بیماری براحتی می توانم با درس های اسپرانتو مشغول باشم و 
درد و خستگی هیچ تاثیری در یادگیری من ندارد. تا جایی كه در مدت 
برای  سال  پنج  كه  فرانسه  اززبان  بیشتر  خیلی  را  اسپرانتو  یک سال، 
یادگیری آن در كالس های حضوری زمان گذاشته بودم، آموختم و با 

تسلط به این زبان صحبت می كردم.
بین المللی  حسن نیت  نماد  و  سمبل  اسپرانتو  زبان  سیمون،  اعتقاد  به 
نسبت به گویندگان دیگر زبان هاست. اسپرانتو یک زبان بی طرف است 
از  انگلستان  از زمان خروج  به هیچ كشور و ملیتی وابسته نیست.  كه 
اتحادیه اروپا و روی كار آمدن ترامپ، خیلی ها به یادگیری زبان اسپرانتو 
اشتیاق نشان دادند و به این زبان روی آوردند. این تغییر به من یادآوری 
می كند كه بادگیری زبان فقط یک سرگرمی و تفریح نیست؛ بلکه به 
نظرم تعهد و رویکردی جدی برای برقراری ارتباط های فرامرزی در یک 
بازی برابر است. خیلی از دوستان و آشنایان من این روزها به اسپرانتو 
روی آورده اند. وقتی از آنها دلیل این رویکرد را می پرسم، تنها یک پاسخ 
جدی می شنوم: ما برای رهایی و فرار از انزوایی كه خروج انگلستان از 
اسپرانتو  فراگیری  به  می كند،  تحمیل  ما  به  روزها  این  اروپا  اتحادیه 

روی آوردیم. 
ویوو اُ دان، مدیرعامل امور خیریه و رویدادهای انجمن اسپرانتو می گوید 
یک  به عنوان  رویکردها  آغازین  در  كه  است  ممکن  اسپرانتو  آموزش 
در  را  اصیلی  و  بشردوستانه  اصول  و  اهداف  اما  شود،  تلقی  سرگرمی 
موسسه  كه  است  دلیل  همین  به  درست  و  می كند.  تامین  بلندمدت 
برای  را  مختلف  دوره های  در  شركت  و  سفرها  هزینه   ،Nojef خیریه 
عالقه مندان زیر 25 سال به بادگیری اسپرانتو پرداخت می كند. موسسه 
مشغول  اسپرانتودانان  مسافرتی  خدمات  به  كه   ،Pasporta Servo
جهان  سراسر  اسپرانتودانان  آدرس  و  نام  از  جیبی  كتابچه  یک  است، 
از  دفترچه  این  به وسیله  اسپرانتودانان  جامعه  است.  كرده  درست 
بسیاری  آنها  اسپرانتودان  دوستان  كه  خانه هایی  و  اقامتی  امکان های 
وقت ها رایگان در اختیارشان قرار می دهند، در سراسر دنیا آگاه می شوند. 
و اینها همه در راستای همان اهداف بشردوستانه ای است كه اسپرانتو 

در پی آن بوده است.
جیمز  به نام  ساله ای   26 جوان   Pasporta Servo مدیرموسسه 
داستان  است.   Crawley از  اطالعات  و  داده  مهندس  مک مورای، 
است. جیمز  جالبی  بسیار  داستان  نیز  اسپرانتو  زبان  با  جیمز  آشنایی 
پدربزرگش  كتابخانه  در  كه  شد  آشنا  اسپرانتو  با  زمانی  نخستین بار 
مشغول ورق زدن كتاب ها و پرسه در میان آنها بود. جیمز درباره آشنایی 
می كرد،  زندگی  هند  در  كه  زمانی  او  می گوید  اسپرانتو  با  پدربزرگش 
درست در دوران جنگ جهانی دوم با اسپرانتو آشنا شد. آن زمان، من 
بدون این كه از اسپرانتو چیزی بدانم و بفهمم، فقط كتاب های اسپرانتوی 
شاهد  زمان  همان  می كردم.  نگاه  را  آنها  و  می زدم  ورق  را  پدربزرگ 
زبان  كه  مردمی  بودم.  جهان  نقاط  سایر  مردم  با  پدربزرگ  مکاتبات 

انگلیسی نمی دانستند اما براحتی به زبان اسپرانتو مکاتبه می كردند. 
موسیقی  رویدادهای  بعدها  جیمز  كه  می شود  موجب  خاطرات  همین 
ماالگا  و  پراگ  در  دیگر  آموزگاران  با  و  دنبال  فرانسه  در  را  اسپرانتو 
دوستانه جدی  رابطه  نخستین  كه حتی  می گوید  جیمز  كند.  مالقات 

خود را از طریق عالقه مشترک به اسپرانتو آغاز كرده است.
به رغم روحیه مصمم بین المللی اسپرانتو، به سختی می توان تصور كرد 
كه بسیاری از معامالت و تجارت های جهانی با یک »saluton« – سالم 
آرمانگرایان  بعضی  گرچه  باشند.  انجام  حال  در   – اسپرانتو  زبان  به 
اسپرانتودان بر این باورند كه باالخره روزی فراخواهد رسید كه اسپرانتو 
به عنوان یک زبان میانجی در تمام امور و كارهای ما مورد استفاده قرار 
این  از  بخشی  بی تردید  می دانند.  بعید  را  امر  این  هم  عده ای  گیرد، 
ناباوری، زائیده مخالفت ها و سرسختی های حکومت های استبدادی قرن 
بیستم، مثل آلمان نازی و روسیه كمونیستی است كه در طول جنگ 
جهانی دوم با هر پیام انسانی و جهانی سرسختانه می جنگیدند. هیتلر 
كه در كتاب »نبرد من«، اسپرانتو را به عنوان زبان سری و توطئه گرایانه 
یهودیان محکوم كرده بود؛ تا آنجا پیش رفت كه حتی یک گروه كوچک 
از طریق  و  نیاورد  تاب  را هم  فاشیست  اسپرانتودان طرفدار  اقلیت  در 

حزب نازی به آنها حمله كرد.
امروزه هرچند دیگری خبری از مخالفان فاشیست و نازیست اسپرانتو 
نیست؛ اما زبان انگلیسی با حضور تقریبا همه جایی خود، می كوشد تا 
در  ناتوان  آن را  و  نگه دارد  تنگ  اسپرانتو  زبان  بر  را  عرصه  همچنان 
معامالت و ارتباطات اقتصادی دنیا جلوه دهد. و دولت انگلستان، ساالنه 
بودجه هنگفتی را به آموزش زبان انگلیسی اختصاص می دهد. در سال 
گذشته، شورای ملی بریتانیا بیش از یک میلیارد پوند به آموزش زبان 
انگلیسی در خارج از كشور اختصاص داده است. این در حالی است كه 
زبان اسپرانتو به عنوان یک زبان بی طرف همواره جایگاه خود را حفظ 
و  ملت  هیچ  به  وابسته  زیرا  است  بی طرف  اسپرانتو  زبان  است.  كرده 
مالی  پشتوانه  هیچ  از  سوگمندانه  بی طرفی  این  در  و  نسیت  كشوری 
دولتی هم برای تبلیغ خود برخوردار نیست. البته شایان ذكر است كه 
اسپرانتو به همان اندازه كه دركوتاه مدت از این بی طرفی آسیب دیده، 
در بلندمدت این بی طرفی به سود او تمام شده است. بی طرفی بزرگ ترین 
ارزشی است كه هیچ زبانی تاكنون از آن برخوردار نبوده است. كندی در 
انتخاب  و  چاره  انسان ها  شرایطی  چنین  در  كه  است  معتقد  این باره 
برای  گزینه  بهترین  انگلیسی  زبان  بپذیرند  آن كه  جز  ندارند  دیگری 
فعالیت های مالی آنهاست. با همه این ها آنها می دانند كه احساس تعلق 
پایدار و ارزشمند جهان وندی كه اسپرانتو به آنها می دهد زبان انگلیسی 
هرگز قادر به ایجاد چنین احساسی نیست. بنابراین در جایی كه شورای 
و  سرسام آور  این چنین  انگلیسی  زبان  ترویج  و  توسعه  برای  بریتانیا 
هنگفت هزینه می كند، شایسته است كه جامعه اسپرانتودانان نیز برای 
غلبه بر قلدری و گریز از تنهایی و انزوا و پیوستن به جامعه جهانی بیش 

از پیش بکوشند.
كندی درباره ترجیح فراگرفتن یک زبان فراساخته مانند اسپرانتو بریک 
زبان ملی، بارها با دیگران به بحث و گفت وگو نشسته است؛ مهم ترین و 
برجسته ترین توصیه ای كه از این گفت وگوها به ما ارزانی می دارد این 
است كه اگر می خواهید پول داشته باشید زبان انگلیسی یاد بگیرید، اما 
جهانی  كالن  و  پرتفاهم  دوستی های  و  انسانی  رابطه های  به دنبال  اگر 
هستید اسپرانتو بیاموزید. این یکی از واقعی ترین توصیه هایی است كه 

تاكنون شنیده ایم.
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(Sunset) بلوار سان ست
روز شصت و دوم

و  با موهايي كوتاه  اندام  ماريا سينتا زني كوتاه قد، الغر   
عينك تقريبا بزرگ، البته از نظر ما. او خيلي فعال و با برنامه است 
را در زندگي خود دنبال مي كند روزي نيست كه  ترتيب  و نظم و 
نباشد. او 76 ساله است ولي خيلي  پياده روي صبح و عصر برقرار 
جوان تر به نظر مي رسد، گويي يكي از “دختران طاليي” تلويزيوني 
و  مي كند  احساس  جوان  را  خود  كهن سالي،  علي رغم  كه  است 
بدون فكر كردن به سن و سال خود، عمل مي كند و ميل دارد كه 
هميشه يك كاري انجام دهد. او از آن گونه هاي رو به خاموشي در 
امريكاست كه هنوز فوران مي كند، و به خاطر بعضي مسائل جاري 
ناپديد مي گردند. او ميزبان برازنده اي است، چون به اندازه ي كافي 
با  حد،  از  بيش  نه  ولي  است  كرده  پذيرايي  بسياري  ميهمانان  از 
خارجي ها مثل بچه ها بيش از حد بحث مي كند و اجازه نمي دهد كه 
او در بوستون  باز كنند و بشكافند. دختر  را  آن ها خودشان مسائل 
اقامت دارد، در بخش ديگري از كشور، درست به سبك خانواده هاي 

امريكايي كه در سراسر كشور پخش و پال مي شوند.
ماريا سينتا يكي از آن جوانان 60 ساله اي است كه يكباره   
پنجره را باز كرده و در روياي تسخير دنيا بوده است. تسخير هم 
اروپا و  از  با كوله باري بر پشت و پولي ناچيز، به نيمي  كرد، چون 
آسيا سفر كرد. سفري را كه فيليس فوگ Phileas fogg ترتيب 
داد، يا سفري را كه ما داريم با پول در جيب، در مقايسه با شكل 
مسافرت كردن در آن زمان چه چيز جالب توجهي دارد؟ ما جواني 
را مي شناسيم كه از بارسلون تا هندوستان بدون پول و با وسيله ي 
شامپو،  بطري  از  غير  را  چيزش  همه  روز  يك  كرد.  سفر  نقليه 
دزديدند. خب، او آن را فروخت آرد و شكر خريد و شيريني درست 
كرد و فروخت. پس از يك ماه، در حالي كه هنوز شيريني درست 
مي كرد يك دوچرخه خريد تا به سراسر كشور سفر كند. اين قضيه 
مربوط به زماني است كه هيپي ها طبيعت، ژرف انديشي، بارات )نام 
هندي سرزمين هندوستان(، و رقص “راك اند رول” را پيدا كردند. 
در  نسل  اين  دادند.  تشكيل  را  خيال پرداز  و  آرمان گرا  نسلي  آن ها 
پاريس از همه كساني به وجود آمد كه براي پيدا  كردن جايي براي 
دكه يا غرفه اي سنگفرش هاي خيابان را بيرون مي كشيدند. در ابتدا 
4 تا جوان موسيقي گوش خراشي را چنان بد و ناهنجار مي نواختند، 
كه هيچ راديويي حاضر نبود آن ها را پخش كند. اين جوانان بعداً به 
موفقيت نابرابري رسيدند و پيشتازان موسيقي امروز شدند. آن ها يك 
مثال عيني براي اين كه همه چيز ممكن است بودند. و صلح طلبي و 
تظاهرات عليه جنگ در ويتنام و آگهي هايي با طرح نيم رخي از يك 

سرباز كه تيرخورده و در حال افتادن بود و در زير آن اين كلمه به 
چشم مي خورد، “چرا ؟”، نمودي از فعاليت هيپي ها بود. نويسنده ي 
اسپانيايي Pérez Reverté اين موضوع را در طي مصاحبه اي بسيار 
عالي توضيح مي دهد: ”من به آن پسر بچه هايي تعلق داشتم كه به 
دريا نگريستند و در روياي اين بودند كه زماني با بادبان ها به دورها 
سفر كنند“. او در لس آنجلس وقتي همسر آينده ي خود را پيدا كرد، 
سكوت اختيار نمود. تعدادي به احزاب سياسي پيوستند و به وزارت 
رسيدند. بقيه وارد بازار توليد و تجارت شدند يا شبكه ي اينترنت را 
فقط  ماند  باقي  آن چه  اين ها  همه ي  از  اكثريت،  براي  خلق كردند. 

محروميت و لول هاي ماري جوآنا بود.
امروز ما بايد برنامه ي خود را براي حركت در سراسر كشور   
و هم چنين بازديد از شهر فيلم و افسون گر هاليوود، مشخص كنيم. 
شهري كه آن را در فيلم ها زياد ديديم و براي همه آشناست. ما از 
اتومبيل ژاپني ماريا سينتا استفاده مي كنيم. رانندگي در لس آنجلس 
مي تواند بسيار خطرناك باشد آن هم به خاطر  پديده اي معروف به 
“راهزني”. سرقتي كه در حين مشاجرات در ترافيك و به خاطر آزاد 
بودن حمل سالح مي تواند با شليك گلوله اي به سمت يك نفر انجام 
گرفته، خاتمه يابد. شنبه است و بلوار سان ست آرام است. در هر 

دور دنیا در  79 روز
قسمت بیست و پنجم ترجمه: سیمین عمرانی
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دو طرف بلوار خانه هاي اشرافي قرار دارد و ما فقط مي توانيم نماي 
خارجي ساختمان ها را ببينيم. براي اين جا گردش هاي علمي و بازديد 
از خانه هاي افراد سرشناس و مشهور يا به عبارتي واقعي تر، ديدار 
به فرض و گمان خانه ي  از ديوارهاي مرتفعي كه در پشت آن ها 
 Olvera اشخاص معروف قرار دارد، ترتيب مي دهند. به ميدان اُل ورا
كه در نزديكي ايستگاه و مركز شهر قديمي است، مي رويم. اين جا 
فروشگاه  از  خيابان  و  مكزيكي هاست  هميشگي  منطقه ي  و  حوزه 
و رستوران تشكيل شده است. در ميدان مراسم رقص هاي سنتي 
سرخپوستي و جشن هاي ديگري برپاست. آنگلوساكسون ها به عنوان 
از  دورتر  كيلومتر  فقط يك  اگر  حتي  مي آيند،  اين جا  به  جهان گرد 
اين جا اقامت داشته باشند. آن ها براي خود دنياي ديگري دارند. از 
ايستگاه  تا  ادويه هاي آن غرق مي شويم.  ناهار لذت مي بريم و در 

قطار قدم مي زنيم و نزديك ميدان مي ايستيم.
باستان  يونان  خانه هاي  سبك  به  اين جا  در  ساختماني   
ساخته شده است، با زمينه رنگي سبز و كرم. سقف را چوب گردو 
كاماًل پوشش مي دهد و كف نيز كه بخش بزرگي از آن سراميك 
ابد هيچ  تا  آدم  اگر  است، حتي  بازديد كردن  است شايسته ي  قرمز 
ما  و  است  خوب  خيلي  شد  داده  ما  به  كه  اطالعاتي  نكند.  كاري 
ديدن  كنيم.  مي توانيم حل  را  كردن مان  مكان  نقل  سريعًا مشكل 
چنان ايستگاه قطار زيبا و مرتبي و تقريبًا خالي از آدم، شگفت آور 
است. اين جا هيچ كس سوار قطار نمي شود به جز افرادي مثل ما كه 
طور ديگري نمي توانند سفر كنند. موقع خارج شدن با يك مدل از 
آدم فقير غربي برخورد مي كنيم: زوج جواني، كه در جلوي هر چراغ 

راهنمايي مي ايستند و كاسه گدايي را به طرف افراد دراز مي كنند.
وقتي  هاليوود  در  هميشه  كه  مي شود  متذكر  سينتا  ماريا   
به بازديدكننده ي خارجي اين قسمت شهر را نشان مي دهد بيش تر 
اولين مشاهده سوالي  از  از هر جاي ديگري خجالت مي كشد. بعد 
بدون  افراد مشهور،  بدون  است؟  هاليوود   اين   آيا  به دنبال مي آيد: 
تئاتر، بدون دفاتر سينمايي و بدون آسمان خراش ها، فقط ستاره هاي 
در  به فكر مي اندازد، كه االن  را  ما  پياده روها  در  تزييني و مرصع 
امريكايي ها سريع تر  تلويزيون مي بينند.  جايي هستيم كه مردم در 
از ازبك ها تغيير مكان مي دهند. هيچ جا ريشه و هويتي ندارند و اگر 
جايي آدم هايي ظاهر بشوند كه از نظر ظاهر وضع مناسبي نداشته 
نامساعدي  و  نامطلوب  شرايط  با  آن جا  سريعًا  اين كه  براي  باشند، 
بلوار  امروز  است.  كافي  همين  شود  بدنام  محله اي  و  كند  برخورد 
مغازه هاي تي شرت  از  انبوهي  با  سان ست محله ي فاسدي است، 
فروشي، با سينماهاي قديمي كه فيلم جديدي را نشان نمي دهند، 
اعالميه هاي فرقه هاي مذهبي، و ستاره هاي لگد مال شده ي پياده روها 
كه متعلق به هجوم بهمن وار توريست هاست. عجب وهم و خيالي! 
هاليوود در سال 1887 به عنوان يك مركز مذهبي ساخته شد، ولي 
بعد از چند ماه به خاطر شرايط اقليمي و فقدان بعضي شرايط قانوني، 
كمپاني هاي تازه كار سينمايي به آن جا جذب شدند و آن جا را نقطه ي 
عطفي در سراسر  دنيا ساختند، )فيلم هاي هاليوودي(. هاليوود امروز 
صرفًا يك سراب بصري از آن دوره است. ما خود را مثل بچه هاي 

تازه به دنيا آمده اي احساس مي كنيم، كه آن سه مغ دانا ـ كه به 
روايت انجيل متي براي ستايش مسيح تازه به دنيا آمده شتافتند ـ  

والدين ما هستند.
به زبان  تيتر متني است كه  “رنج كشيدن را بس كنيد”   
بلوار هاليوود در مقر جامعه  اسپانيايي روي آگهي بزرگي در مركز 
مذهبي بين المللي معبد الهي، درج شده بود و پيام جديد فرقه هاي 
و  شرح  قبل  روز  چند  آن ها  به  راجع  و  مي كند  تأييد  را  امريكايي 
برپا   Ciencologio مذهبي  مقر  در  خانه  سه  دو  داديم.  تفضيل 
ماريا  و  هستند،  ممنوع  اروپا  ديگر  كشورهاي  و  اسپانيا  در  كه  بود 
او  از  انتقاد كردن  از  ما  مي كند.  تلقي  خطرناك  را  آن ها  نيز  سينتا 
خود را برحذر داشتيم؛ ديده بوديم كه شيعيان را سخت به باد انتقاد 
گرفته اند و نمي خواستيم در مورد مسائلي كه در طي سفرمان با آن 
برخورد نداريم، آن هم به خاطر اين كه كتابي را تأليف كرده ايم بعداً 

در كشورمان و در خانه مشكلي داشته باشيم.
ما با ماريا و دوستش هلن شام مي خوريم. هلن براي اين كه   
حتي سرسوزني از جريان مسابقات فينال جام جهاني بيس بال را از 
دست ندهد، جلوي تلويزيون مي نشيند. براي اولين بار آنگلي توس 
Angelitos ـ اين جا آن ها را اين طور مي نامند ـ مي تواند بازي را 
ببرد. دويدن 20 نفر روي چمن دنبال توپ كار بي معني است، اما 
20 دقيقه منتظر بودن، براي اين كه پسري توپ را بقاپد و فرار كند، 
خيلي بي معني تر به نظر مي رسد. امروز آبجو مي نوشيم. لذت بردن 
از آن ضـروري است، چون به  ندرت مي توانيم مزه ي آن را بچشيم. 
كشورها  بقيه  در  و  كرده  اند  ممنوع  را  الكل  دولت ها  از  بسياري 
است.  همان  نتيجه  حقيقت  در  كه  است،  زياد  آن قدر  ماليات اش 
تو يك صحنه بين پرتاب و قاپيدن توپ، هلن تعريف مي كند كه 
هنرپيشه هاي اسپانيايي آنتونيو باندرس Antonio Banders و پنه 
لوپه كروز Penélope Cruz هيچ وقت در هاليوود موفق نخواهند 
انگليسي صحبت مي كنند و  اسپانيايي،  با لهجه ي قوي  شد، چون 
مردم در امريكا آن ها را نمي فهمند. ما حاال متوجه مي شويم كه چرا 
خوب  اين قدر  مي زند  حرف  انگليسي  وقتي  را  لوپه  پنه  حرف هاي 

مي فهميم. 
 

 ”Aserejé“
روز شصت و سوم

لوس آنجلس كالن شهر بزرگي است، ولي بدون خصوصيات   
شهري. آن بيش تر شبيه به يك توده ي به هم فشرده است تا به يك 
شهر تنها. نمايشگاهي فرهنگي ـ جهاني است. اين جا شهري است 
ايتاليايي ها و مكزيكي ها و  از چيني ها، كره اي ها، ژاپني ها،  آميخته 
آن هـا  در  و  دارند  خـود  به  مخصوص  منطقه اي  هريك  كه  غيره 
ديس ها  در  غذاخوردن  و  وطن شان  با  مرتبط  موضوعاتي  مي توان 
و ظروف محلي خودشان يافت. به  همين علت امريكايي ها در اين 
زمينه غني ترند، چون انبوهي از فرهنگ هاي گوناگون را دم دست 
دارند كه دور از دسترس ما هستند. ولي لوس آنجلس شهر هنرمندان 
يا هاليوود  از ترس در خيابان ها ظاهر نمي شوند نيست  بزرگي كه 
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كه بيش تر شبيه يك جسد زنده است تا يك شهر سينمايي. هاليوود 
صحنه خيلي خوبي دارد و وقتي تلويزيون قسمت مشخصي از آن 
وقت  است.  تمام شهر  آن  كه  مي باوراند  آدم  به  مي دهد،  نشان  را 
كمي داريم و نمي توانيم اين جا بدون اتومبيل كار زيادي انجام دهيم 
فيلم برداري  استوديوهاي  از  هرمن  توصيه  به  بنا  داريم  تصميم  و 

يونيورسال ديدن كنيم. 
خانم مسئول باجه به اسپانيايي به ما مي گويد:   

ــ اما شما به اسپانيايي صحبت نمي كنيد، چرا راستي؟
ــ ما به زبان كاتالونيايي حرف مي زنيم به همين دليل شما آن را 

نمي فهميد.
زبان  به    Aserejé ترانه ي  مي شناسم.  را  زبان  اين  بله،  بله،  ــ 
آورده  به دست  اين  جا  زيادي  موفقيت  ترانه  اين  نه؟  كاتالونياست، 

است!
در  زبان  اين  كه  نمي دانستيم،  ما  داريد.  بسيار خوب، شما حق  ــ 
آن سوي دريا با Aserejé چنين موفق بوده است. خب، ما مي رويم 

تو، فعاًل خداحافظ.
ترانه ي  آن  درباره ي  او  اين كه  از  اجتناب  به خاطر  ما   
اسپانيايي زبان نامفهوم و بي معني از ما چيزي بپرسد كه آن را ندانيم 

و چه پاسخي بدهيم، در مي رويم.
به  و  زيباست  بسيار  استوديوها  از  بازديد  پارك  اين  در   
اسپانيايي  استوديوي  يك  از  بازديد  مي شويم.  هدايت  سمت  آن 
آرژانتيني ها  صف  توي  مي كنيم.  انتخاب  ساعت10:30  براي  را 
احتمااًل  با هم صحبت مي كنند.  درباره ي فساد سياسي كشورشان 
همه ي آرژانتيني ها را اين موضوع تحت فشار قرار داده است. يك 
آنگلوساكسوني سفيدموي بلندقد وارد صف مي شود و ما به او  متذكر 
مي شويم كه توضيحات در اين استوديو به زبان اسپانيايي است. او 
فرار مي كند و به هر دو طرف نگاه مي كند كه مبادا يكي او را در 

بين مكزيكي هاي بدتركيب ديده باشد.
سرتاسر  در  را  ما  ناموفق،  هنرپيشه  يك  نمونه ي  انگريد   
استوديو راهنمايي مي كند و خودش از اغراق گويی درباره ي استعداد 
هنري اش براي ما كلي مستفيض مي شود. نتيجه ي بازديد ما جالب 
خيابان  در  مردم  چطور  مي بينيم  و  مي نشينيم  اتوبوسي  در  است. 
توسط  يا  سان فرانسيسكو،  مترو  در  زلزله  مي كنند،  به پا  طوفان 
از كارگاه هاي  بلعيده شدن را احساس و تجربه مي كنند. ما  كوسه 
فيلم برداري واقعي بازديد مي كنيم و موقع ديدار از دكوراسيون هاي 
جورواجور، فيلم هاي كوتاهي كه در همان صحنه ها ضبط شده است 
به نمايش در مي آيد. در اين استوديوها البته همه ي چيزهايي را كه 
اراده مي كنند به آدم مي باورانند. محل اين جا تقريبًا بياباني است و 
ما بي مشكل مي  توانيم داخل هر مركز بازي در پارك هاي تفريحي 
بشويم. نمي دانيم مردم شهر، خود را كجا مخفي كرده اند چون نه 
در ايستگاه آدمي ديده مي شود، نه در خيابان، و نه در پارك ها. شايد 

روزشان را در جاده ها و شوسه ها مي گذرانند. خلوت است.
ماريا سينتا و هلن ما را تا ايستگاه قطار همراهي مي كنند.   
كاتالونيا  در  ماريا  با  دوباره  ديدار  آرزوي  با  و  مي كنيم  خداحافظي 

در آينده به خاطر همه ي چيز و همه ي كارهايي كه براي  ما انجام 
داده اند تشكر مي كنيم. آن ها نيز سفر خوبي را براي ما آرزو مي كنيم 
و ما متقاباًل قسم مي خوريم كه تا ابد دوستان خوبي براي هم باقي 

بمانيم. 
امروز سوار اسب آهني مي شويم ـ به زبان سرخپوستي ـ   
ولي آن، به حد كافي، از آن چه كه هشدار داده شده بود بهتر به نظر 

مي رسد. 
آن  سوار  كه  است  باعظمتي  قطار  به  راجع  موضوع   
اين قطارها بسيار وسيع هستند  اين جا،  شده ايم و برحسب معمول 
دو  آن  تعداد.  كم  آدم هاي  و  راحت  خيلي  دسته دار  صندلي هاي  با 
طبقه دارد. در طبقه ي باال صندلي ها، رستوران، سالن تلويزيون واقع 
شده و در طبقه ي پايين، كابين هاي درجه ي يك، غرفه ي نوشيدني، 

سرويس بهداشتي و اتاق سيگار.
آريزونا گسترده  بر پهناي صحراي  را كه  ماه كامل شب   
شده است نوراني مي كند و مي گذارد تا در محيطي مرئي پس زمينه ي 
كوه ها را ببينيم. منظره ي جذابي است. نگاه كردن به آن مسرت بخش 
است و شايسته است كه از آن بهره مند شويم، چون اين گونه مناظر 
به ندرت تكرار مي شوند. در حال نگاه كردن و كندوكاو در اين روياي 

امريكايي با صندلي راحت دسته دار كابين مان جفت مي شويم. 
 

گراند كانيون
روز شصت و چهارم 

  Flagstaff ساعت 21:5 زنگ ُمتل قديمي در فالگ استاف  
به صدا در مي آيد. اين مكان منزل گاهی ميان راهي در محدوده ي 
دره ي عميق و بزرگ كانيون و رودخانه ي كلرادو Kolorado است. 
در اين جا متل ها فضاي بزرگي براي پارك اتومبيل ها دارند. آن ها 
خيلي باصرفه و اقتصادي هستند و كسي از چيزي سئوال نمي كند، 
به همين خاطر نيز پذيراي فراريان، فقرا و آدم هاي ناجوري مثل ما 
است. زني چاق و قهوه اي رنگ ظاهر مي شود و در را باز مي كند و 

مي گويد: ــ 54 پالستاكس. 
است  كرده  پس انداز  به جاي سالم  را  ديگري  كلمه ي  او   
و چهره اش به وضوح نشان مي دهد، كه ترجيحًا اگر ما آن طرف ها 
ظاهر نشويم بهتر است. ميز پيش خوان براي لحظه اي بدن او را كه 
زير پيراهن آبي رنگش نيمه پيداست پوشش مي دهد، و در به تأخير 

انداختن پوسيدگي احتمالي ستون مهره ها  كمكش خواهد كرد.
ما نمي فهميم پالستاكس چه معني مي دهد، و جرأت هم   
نمي كنيم سئوال كنيم. 50 دالر مي دهيم و او آن را مي گيرد و ما به 
اين فكر مي افتيم، كه 5 تاي اضافي را كه او پس نداد يعني همان 
plus taxes . با نامي كه روي تكه اي كاغذ يادداشت شد مراحل 
در  كه  اتاق هايي  از  يكي  به سوي  مي شود.  تكميل  تمامًا  نام  ثبت 
ميان تراس ها احاطه شده اند مي رويم. درب اتاق به نظر مي رسد كه 
خيلي زهوار دررفته باشد و پنجره ها حتي بيش تر، كه مي شود راحت 
و بدون زحمت بيرون رفت. چمدان و وسايل سفرمان را مي ترسيم 
در  هم  آن  و  بدزدد،  را  آن  مي تواند  هركس  چون  بگذاريم  اين جا 
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اين  با  با اين وصف  نام خودمان را در دفتر ثبت نكردند،  جايي كه 
فكر كه كسي براي دزدي نمي آيد و چيز قابل دزديدني نداريم، خود 
را آرام مي كنيم. در چنان مهمان خانه هايي مسلمًا چيزهاي باارزش 

كم است. 
دو فرانسوي جوان كه مرخصي 3 ماهه گرفته اند تا تمام   
امريكا را بگردند؛  يك زاهد بودايي از سنگاپور با روپوش نارنجي 
رنگ و صندل؛ ما؛ و كارلوتا كه همه چيز را مي داند و سئوال مي كند؛ 
راننده ي راهنما و يكي ديگر كه شغلش معلوم نيست، هسته ي گروه 
يك روزه ي اعزامي به گراند كانيون را تشكيل مي دهيم. از كوه هاي 

گراند كانيون و دهكده هاي سرخپوستي نيز بازديد خواهيم كرد. 

 
گراند كانيون در عكس نشان مي دهد منطقه ي مستعدي است كه 
آب هر روز با گرفتن خرده شن و ماسه توانسته يك اثر غيرعادي 
خلق كند و نام خود را مديون رودخانه اي است كه آن را به وجود 
را  جغرافيايي  مناظر  عجيب ترين  از  يكي  كلرادو،  و  است،  آورده 
در طول سفرمان  چنان كه هميشه  مي دهد.  تشكيل  زمين  كره  در 
اين جوري بوده يعني خيلي سريع از اين منطقه بازديد مي كنيم. ما از 
باال عمق 1600 متري دره، قلل نوك تيز و مخروطي، قسمت هاي 
مي كنيم.  بررسي  و  تأمل  عميقًا  را  آن  ديواره هاي  و  تيز صخره ها 
نگاهمان در ميان يكنواختي رنگ هاي قرمز و ماسه اي گم مي شود. 
از بستر رودخانه ي كلرادو قابل ديدن است ولي چون  زمينه رنگ 
فاصله دور است زياد به نظر نمي رسد. در سراسر مسير بالكن هاي 
ديدني را دنبال مي كنيم و در ابراز احساسات همسايه هايمان محصور 
شده ايم: “اوه، خداي من، چه زيباست”، و غيره. در بعضي از بالكن ها 
گويي بدن مان باالي تنگه آويزان است و، مجذوب مناظر، ِهي خود 
را كوچك تر احساس مي كنيم. نگاهي عميق و ژرف به گراند كانيون 
اقتدار طبيعت را ثابت مي كند و بر احترام به همه ي عوامل پرتالش 

طبيعي كه بر او حكم راني مي كنند، اصرار مي ورزد. 
در ارتفاع قابل مالحظه اي سر و كله ي ما پيدا مي شود و   
ناگهان سردي هوا. زاهد بودايي سنگاپوري مثل يك بستني يخي 
چهارگوش از سرما منجمد شده است. نگاه كردن به او با آن كله ي 
منجمد مي كند. تصميم  را  ما  و صندل حتي  نارنجي  دامن  طاس، 
آن جا  در  گرما  كمي  شايد  تا  برويم  ميني بوس  داخل  به  مي گيريم 
پيدا كنيم و بتوانيم به گردش خود ادامه دهيم. كارلوتا دائم و پي در 
پي سئوال مي كند. در راه به خاطر آتش سوزي متوقف مان مي كنند. 

باشد. ولي  اين فصل مي تواند خطرناك  نگران مي شويم، چون در 
نه هواپيمايي ديده مي شود، نه آتش نشاني و نه خبري از تداركات 
ضروري براي چنان آتش سوزي كه به ما اعالم كرده اند. هنگامي كه 
حريق،  كنترل  سر  بر  موضوع  كه  مي فهميم  مي شويم،  رد  بالخره 
آن جا، در وسط جنگل كاج بوده است. آتش زباله ها و كنده هاي كهنه 
و درخت هايي  را كه زمين افتاده اند مي سوزاند، و اين نوعي پاك سازي 
سريع و عمومي است. اين مراقبت ها براي اجتناب از گسترش آتش 
در  كنترل اش  و،  خورده  ليز  دست شان  از  دارد  احتمال  چون  است 
برود. در حقيقت اين روش چوپانان ما در كشور خودمان است. آن ها 
هيچ وقت باعث آتش سوزي نمي شوند. حاال هر وقت راجع به چگونه 
روشن كردن آتش براي جلوگيري از حريق صحبت مي شود، همه به 
خود مي لرزند، ولي يقينًا بايد درباره ي اين موضوع تحقيق و مطالعه 

كنند كه مردم در اين جا چگونه عمل مي كنند.
پس از گردشي كوتاه در دهكده ي فالگ استاف و شام در   
پيتزا فروشي، تصميم مي گيريم به آشيان برگرديم. در راه برگشت 
اينترنت  به  سري  تا  مي كنيم  توقف  عمومي  كتاب خانه ي  نزديك 
مثل  و،  دارد  بزرگي  كتاب خانه ي  اما  است  كوچك  دهكده  بزنيم. 
كامپيوتر  نيز  اين جا  كشور،  اين  در  عمومي  كتاب خانه هاي  همه ي 
از آن ها هركس مي تواند استفاده كند، حتي  به وفور وجود دارد كه 
خارجي هايي مثل ما. ديرنشين بودايي جواني كه امروز صبح او را 
ديديم، و حاال نزديك ما مي نشيند، و روي صفحه كليد با دكمه ها 
ور مي رود تا پيغامي براي منزل بفرستد. اين كشور بر روي فرهنگ 
كاماًل  امر  اين  و  مي كند  شرط بندي  قوي  خيلي  فرهنگي  امور  و 
متضاد  اروپا  كاًل  و  اسپانيا  در  واهمه  و  ترس  پر  سرمايه گذاري  با 
است. پيام هاي الكترونيكي برايمان ارسال شده و از چند روز قبل تا 
حاال آن ها را نرسيده بوديم بخوانيم. صندوق پست پر بود، سالم ها، 
چيزهاي  و  ريشخند  هم  تعدادي  و  مشاوره ها  جسارت بخشي ها، 
آن ها  و  مي قاپد  را  زيادي  آدم هاي  نظر  وقايع  و  حوادث  مضحك. 

مي گويند كه رويدادها را دوست دارند و ظاهراً دل چسب است. 
مي شود  ظاهر  وقتي  فقط  و  شده  ناپديد  متل  مدير  خانم   
كليد  نداريم، چون  احتياجي  او  به  اصاًل  ما  درآيد.  به صدا  زنگ  كه 
پيش خودمان است و شايد صبح هم نتوانتيم به او تحويل بدهيم. 
اين تخت خواب ها دو  نمي دانيم كه  و پهن هستند.  بزرگ  تخت ها 
نفره است يا براي پذيرش آن گويچه هاي خوني پر تكثير كه در هم 
لول مي خورند )منظور آدم هاي ناجور و دسته سوم و چهارم است كه به آن جا 
مراجعه مي كنند( اختصاص يافته است و تعدادشان هم در اين كشور 
زياد است. قطارها از مركز شهر مي گذرند، و در آن جا گذرگاه هاي 
خطوط راه آهن را مي توان ديد، و براي همين قطارهاي باري كه به 
دفعات رسيدن شان را با بوق زدن اعالم مي كنند، بي وقفه خواب را 
بر آدم حرام مي كنند. قطارهاي مسافربري اذيت نمي كنند چون فقط 
روزي يكي از آن ها عبور مي كند. خوشبختانه انرژی ما از خستگي ته 
كشيده  است، و هيچ بوقي قادر نخواهد بود ما را از خواب بيدار كند.
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مقدمه
آنچه در پی می آید ترجمه »ماجراهای یک پیشــتاز« اثر ادموند پریوات اســت که 
به لطف ســردبیر محترم، سعی می شود در هر شماره بخش هایی از آن تقدیم خوانندگان 
محترم گردد. راقم ســطور، چندین سال پیش به عنوان مشق و یا شاید یک چالش شروع 

به برگردان کتاب مذکور نمود.
کتاب حاضر، از جمله متون زبان آموزان دوره پیشــرفته اســت. به یاد دارم حاشیه و 
توضیحات تکمیلی دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی هنگام تدریس در دانشــگاه شــهید 
بهشــتی آن را  بســیار جذاب و خواندنی کرده بود، به گونه ای که زبان آموز خود را در دل 
ماجراهای آن زمان احســاس و حتی گاه با برخی شــخصیت ها همذات پنداری می کرد. 
متاسفانه خدمت سربازی و نیز التهابات و شروع ناآرامی دانشگاه ها مانع حظ وافی و کافی 

از محضر ایشان گردید.
مطالعه این کتاب »زیرخاکی« از چند جهت حائز اهمیت اســت. نخست تصویری 
که از جامعه آن زمان و سال های اولیه جنبش به دست می دهد. ویژگی دیگر نگاه از زاویه 
روان شناسی به افراد و شخصیت هایی است که نویسنده،  داستان خود را از برخورد با ایشان 
روایت می کند. سومین و  البته مهم ترین ویژگی، نگاه از منظر آموزشی است. همان گونه که 
زبان فارسی قله ها و خداوندگاران سخنی چون سعدی و حافظ دارد که زبان فارسی دست یکی 
همچون موم است و دیگری با هر بیت تابلویی ماندگار و بی بدیل خلق می کند، پریوات نیز 
از خداوندگاران سخن زبان سبز است و مطالعه تالیفات ایشان منبع خوبی برای زبان آموزی.
راقم ســطور مدعی ترجمه بی عیب و نقص نیست، زیرا اوال آن را برای خود تمرین 
و چالــش فرض کرده و ثانیا این کار در اوقات کوتاه فراغت انجام گرفته اســت. از این رو 
برای ویراست نهایی در انتظار نظرات خوانندگان محترم خواهم بود. بدین ترتیب به زودی 
ترجمه ای به مراتب بهتر در اختیار خواهیم داشــت که می تواند گامی برای شــروع های 

بعد باشد.
شایان ذکر است، ترجمه حاضر پس از »کامیال و آدم های متفاوت«، که به قول یکی از 
دوستان اهل مطالعه- اگر اغراق نباشد- دارای ترجمه ای وزین و استاندارد بود، دومین تالش 
از سوی نگارنده است که آن را با خوانندگان و عالقه مندان به اشتراک می گذارد، باشد که 

مورد پسند واقع گردد.
در پایان الزم می دانم از زحمات سرکار خانم شلر کریمی، که با وجود مشغله بسیار، 
قبــول زحمــت فرموده و با تیزبینی و دقت نظر، حقیر را در تنظیم بهتر مطلب یاری کردند 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
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 کمبریج
بولینگ بروکه 

مودیه
پس از دومین کنگره جهانی اسپرانتو در ژنو، من و هکتور 
هولدر ســال آخر دبیرستان را تمام کردیم و تابستان 1907 
دیپلم گرفتیم. مانند یک جوان هجده ساله جهت فراگیری 
زبان انگلیســی به انگلســتان ســفر کردم و از طرف کلنل 
پولــن به عنوان مهمان به کنگره ســوم در کمبریج دعوت 

شده بودم. 
این شهر دانشــگاهی زیبا، باشکوه ترین خاطره را برایم 
باقی گذاشت؛ قصرهای دانشــگاهی چندصدساله زیبا در 
وسط فضای سبز هموار با پل هایی پر از مجسمه  به آن طرف 

رود آرام مارپیچ »کم«.
التین دان ســپیدمو، پروفســور مایور با قبایی ســیاه و 
کاله کالج چهارگوش، که اســپرانتو را هشت روزه آموخته 
بود و دوســت داشــت از »عید پنجاهه«1 حــرف بزند، در 

سنت جونزکالج به ما خوشامد گفت. 
کنگره کمبریج را »سه نفر برای کنگره سوم«2 معروف 
سازماندهی کرد. »ســه نفر برای کنگره سوم« شامل این 
اشــخاص بود: یک دندانپزشــک شــوخ طبع اسکاتلندی 
ســاکن کمبریج به نام دکتر کونینگهام با ریش پروفسوری 
ســپید، کارمند جوان و باهوش لندنــی معامالت بورس، 
بولینگ بروکه مودیه که بعد رئیسUEA  شد و کلنل پولن 
ایرلندی، غول قدبلند و خوش مشــرب که سال های زیادی 

در هندوستان خدمت کرد و همچنان کمک دولت بریتانیا در پذیرش و راهنمایی شاهزادگان هندی دیدن کننده از انگلستان بود.
چند بار با گاندی از مهربانی و حسن خلق بولینگ بروکه مودیه گفتم. گاندی در بمبئی هم او را خوب می شناخت. مودیه از آن تیپ آدم هایی بود که تا جای ممکن 
همه برادران انســانی خود را دوســت می داشــت. وقتی یک بطری شراب خوب، او را سرحال می آورد با محبت دست یک کشــیش کاتولیک لهستانی و یک کارگر 

آنارشیست اسپانیایی را می گرفت و دلش می خواست آنها دور یک نوشیدنی آرام بخش اختالفات سیاسی شان را فراموش کنند. 
لطیفه های ایرلندی و تشویق به نیکوکاری او در کنگره ها فوق العاده بود.
کمتر با چنین آدم سرزنده، مهربان و یک دوست واقعی مالقات داشتم.

بولینگ بروکه مودیه یک ســازمان دهنده بااســتعداد تمام عیار و یک بیزینس من انگلیسی بود. تفکر کاربردی اش راجع به مسائل فوق العاده بود و خیلی هم تجربه 
داشت. از این رو ایده هکتور هولدر مبنی بر تأسیس انجمنی به منظور به کارگیری فوری و البته موثر زبان جهانی را می پسندید.

پولی را که بولینگ بروکه مودیه از بورس لندن می گرفت با دســت ودلبازی وقف جنبش می کرد. او رئیس پیشــگام کلوب لندن و انجمن اســپرانتوی بریتانیا بود. 
پســری که در کنار مادر دوست داشــتنی و ســپیدموی خود زندگی می کرد، اوقات فراغتش را به اسپرانتو اختصاص می داد و با مرگ او بر اثر تصادف3 در جنگ جهانی 

اول، جنبش یکی از سازمان دهندگان توانای خود را از دست داد.
»سه نفر برای کنگره سوم« کنگره کمبریج را به یکی از محبوب ترین و منظم ترین کنگره ها تبدیل کرد. در مورد اعالمیه های زامنهوف آنجا و در شهرداری لندن 

در قسمت بعد سخن خواهم گفت. 

1 .  عید پنجاهه یا پنطیکاســت به معنی پنجاهمین روز، یکی از عیدهای اصلی در میان مســیحیان است که طی آن آنچه »نزول روح القدوس بر حواریون« نامیده 
می شود جشن گرفته می شود. عید پنجاهه از دیدگاه تاریخی و نمادین با جشن فصل درو یهودیان که شاووت نامیده می شود مرتبط است. در جشن شاووت، یهودیان 

مناسبت آنچه »اعطای ده فرمان از سوی خدا در کوه سینا، پنجاه روز پس از خروج« می نامند را جشن می گیرند.
2  . نام کمیته کنگره محلی برای سومین کنگره جهانی در بریتانیا، سال 1907.

3  . تولد 30 ژوئن ســال 1880 در لندن، وفات 6 ژانویه ســال 1916. پس از آغاز جنگ جهانی اول او به ارتش پیوســت و طولی نکشــید که  کاپیتان شد. وی ژانویه 
سال 1916 در فورس لس آکس فرانسه بر اثر یک تصادف جان خود را از دست داد.

1
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 CAMBRIDGE. 
BOLINGBROKE MUDIE
POST LA DUA MONDKONGRESO en Ĝenevo 

Hector Hodler kai mi finis per lasta jaro nian studadon en 
gimnazio kaj sukcesis la ekzamenon abiturian en la somero 
1907. Kiel dekokjara knabo mi vojaĝis Anglujon por lerni 
la anglan lingvon kaj estis invitita de  kolonelo Pollen kiel 
lia gasto ĉe la tria kongreso en Cambridge. 

Tiu ĉarma universitata urbo lasis al mi la plej impresan 
memoron. La belaj kolegiaj palacoj de malnovaj centjaroj 
staras meze de glataj verdaj parkoj kun skulptoriĉaj pontoj 
trans la malrapida serpenta rivero Cam.

En sia nigra robo kun kvadrata doktora ĉapo bonvenigis 
nin en St John’s College la blankhara latinisto profesoro 
Mayor, kiu lernis esperanton en ok tagoj kaj ŝatis paroli pri 
nova pentekosto.

 La kongreson organizis la fama «Trio por la Tria». Ĝi 
konsistis el sprita skota dentisto loĝanta en Cambridge, 
D-ro Cunningham, kun pinta blanka barbeto; el juna kaj 
saĝa londona borsisto, Bolingbroke Mudie, kiu poste 
fariĝis prezidanto de UEA, kaj el la irlanda kolonelo Pol-
len, altkreska bonhumora giganto, kiu multjare deĵoris en 
Hindujo kaj ankoraŭ helpis la britan registaron por akcepti 
kaj gvidi hindajn princojn vizitantajn Anglujon.

  Pri lia amikema kaj gaja sinteno mi plurfoje parolis 
kun Gandhi, kiu bone konis lin en Bombay. Li estis tia tipo 
homa, kiu amis ĉiujn eblajn hom-fratojn. Kiam botelo da 
bona vino lin gojigis, li volonte prenis per unu brako katolikan 
pastron el Polujo kaj anarkistan laboriston el Hispanujo kaj ŝa-
tis ili forgesi pri politikaj diferencoj ĉirkaŭ nova drinko paciga. 

Liaj paroladoj estis fajroverko de irlandaj ŝercoj kaj bon-
volema entuziasmo. 

Malofte mi renkontis tiel bonkoran gajulon, veran amikon 
al ĉiuj homoj. 

Bolingbroke Mudie estis la tipa talenta organizanto kaj 
angla business-man. Li havis mirinde praktikan saĝon kaj 
multan sperton. Pro tio li ŝatis la ideon de Hector Hodler fondi 
asocion por la tuja kaj efika uzado de la mondlingvo.

 La monon, kiun gajnis Bolingbroke Mudie ĉe la Borso 
Londona, li malavare donacis al la movado, kaj li estis pion-
ira gvidanto de la Londona Klubo kaj de la Brita Esperanto 
Asocio. Fraŭlo, vivanta kun ĉarma blankhara patrino, li 
dediĉis la tutan liberan tempon al la afero, kaj lia akcidenta 
morto, dum la unua mondmilito, perdigis al la movado unu 
el ĝiaj plej kapablaj organizantoj. 

La «Trio por la Tria» igis la kongreson en Cambridge unu el 
la plej agrablaj kaj modele aranĝitaj. Pri la deklaroj de Zamen-
hof tie kaj en la londona urbo-domo mi rakontos en venonta 
ĉapitro.
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  زامنهوف
 در لندن

فلیکس موشه لیز1
دکتر زامنهوف در ســومین کنگره جهانی )کمبریج-1907( در 
سخنرانی خود بر وظیفه اسپرانتودانان مبنی بر توجه به تمامی راه ها 
برای ایجاد یک فضای بی طرف انسانی در جهان تاکید کرد: »شروع 
از امور جزئی و پیش پاافتاده و گام در راه مســائل مهم نهادن... زیرا 

هرآنچه به ایجاد برادری اقوام و  شکســتن 
دیوارهــای دشــمنی میــان مردمــان 
کمــک کند... به پرچم ســبز تعلق دارد... 
اسپرانتوتستان به تدریج مدرسه برادرساز 

انسان آینده خواهد شد...« 
 چنیــن کلماتی امروز از ارزشــی ویژه  
برخــوردار اســت، به خصــوص االن که 
یونســکو، اغلــب در پاریس، جلســات 
ســخنرانی و تبادل نظر برگزار می کند که 
وظیفه اش همانا بررسی راه های گسترش 
درک معنوی و فرهنگی بشر است. جنبش 
اســپرانتو می تواند یکی از قدرتمند ترین 
همکاران یونســکو باشــد، اگــر ژرف تر 

شناخته و درک شود.
 بی شــک شهردار وقت لندن، سر وزی 
استرونگ، که پذیرای کنگره در گولیدهال 
لنــدن گردیــد، گام در ایــن راه نهاد. زیر 
طاق های بلند آن سالن تاریخی، زامنهوف 
از میهن پرســتی گفت و میان احســاس 
مثبت، نظیر عشــق به وطن، و احســاس 
منفــی نفرت به ســایر اقــوام تمایز قائل 
گشت. او با اشاره به میهن پرستان متعصب 
و نژادپرســتان، با صدای رسا گفت: »شما 

کشــتکاران پلید دشمنی، تنها از نفرت به هرآنچه که متعلق به شما 
نیســت بگویید، لیکن هیچ گاه واژه »عشق« را بر زبان نرانید، زیرا در 

دهان شما ناپاک خواهد گشت.« 
زامنهوف و همسرش مهمان آقا و خانم موشه لیز در چلسی لندن 
بودند. فلیکس موشــه لیز با ریش پروفسوری سپید و عیال او، بانویی  
زیبا و دوست داشــتنی ، در خانه شان یکی از آن سالن های زمان قدیم 
را داشــتند؛ خانه ای که در آن پذیرای هنرمندان و نویسندگان بودند. 
مــردم، با آدم های جالب آن زمــان لندن در آنجا مالقات می کردند. 
فلیکس موشــه لیز پسر برادر )پسر خواهر( یا پسر تعمیدی مندلسون 
و خود نیز هنرمند بود. این زوج خوشــبخت تا پایان عمر وفادارترین 
دوســتان دکتر زامنهــوف باقی ماندند و او جایــی راحت تر از خانه 
میزبان مهمان نواز خود در لندن نبود؛ خانه ای که در آن سیرت زیبا و 

سعه صدر جهان وندان واقعی با هم جمع بود.

1  . نقاش پرتره انگلیسی و عضو کمیته زبان 1905

ZAMENHOF EN 
LONDONO.
FELIX MOSCHELES

EN SIA PAROLADO ĉe la tria Universala Kongreso 
en Cambridge 1907 D-ro Zamenhof insistis pri la devo 
de la esperantistoj interesiĝi pri ĉiuj rimedoj por krei neŭ-
tralan atmosferon de tutmonda homareco: «Komencante 
de aferoj bagatelaj kaj transirante al aferoj plej gravaj... ĉar 
ĉio kio servas al la fratigado de la gentoj kaj al la rompado 
de la malamikaj muroj inter la popoloj... 
apartenas al la verda standardo... lom post 
iom Esperantujo fariĝos edukejo de la es-
tonta interfratigita homaro...».

Tiaj vortoj havas hodiaŭ apartan 
valoron speciale en momento kiam nun 
kunvenas ofte en Parizo la konferencoj 
de UNESCO, kiu havas ĝuste tiun taskon 
ekzameni rimedojn por disvastigi sur la 
kampo spirita kaj kultura la senton pri 
homareco.   Unu  el  la plej potencaj kun-
laborantoj de UNESCO povus esti ĝuste 
la esperanto-movado, se oni ĝin iom pro-
funde ekkonus kaj komprenus. 

Tion certe faris en Londono la tiama 
urbestro Sir Vezey Strong, kiu akceptis 
la tutan kongreson en la fama londona 
Guildhall. Sub la altaj arkaĵoj de tiu histo-
ria ĉambrego Zamenhof parolis pri patrio-
tismo kaj montris la diferencon inter pozi-
tiva sento kiel la amo al la naskiĝlando kaj 
negativa sento de malamo al aliaj gentoj. 
Aludante al ŝovinistoj kaj rasistoj, li ekkri-
is: «Vi, nigraj semantoj de malpaco, parolu nur pri malamo 
al ĉio, kio ne estas via, parolu pri egoismo, sed neniam uzu la 
vorton “amo” ĉar en via buŝo la vorto malpuriĝas!» 

Zamenhof kaj lia edzino loĝis ĉe gesinjoro Moscheles 
en Chelsea Londono. 

Felix Moscheles kun sia griza barbeto pinta kaj lia 
edzino, ĉarma gastigantino, havis en sia domo unu el tiuj 
salonoj de la malnova tempo, kie ili akceptis artistojn kaj 
verkistojn. Tie oni renkontis plej interesajn personojn de 
la tiama Iondona societo. Felix Moscheles estis la nevo 
aŭ bapto-filo de Mendelssohn kaj estis mem artisto. Tiu 
feliĉa paro restis ĝis la morto la plej fidelaj geamikoj de 
D-ro Zamenhof kaj nenie li estis pli feliĉa ol en la gas-
tema atmosfero de tiu londona hejmo, kie la gusto pri la 
belo harmoniis kun la plej malfermita toleremo de veraj 
mondcivitanoj.
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la plej agrablaj kaj modele aranĝitaj. Pri la deklaroj de Zamen-
hof tie kaj en la londona urbo-domo mi rakontos en venonta 
ĉapitro.
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3
پس از کمبریج

پس از کنگره در کمبریج، هفدهم آگوست 1907 تولد هجده سالگی ام را جشن گرفتم 
و برای فراگیری زبان انگلیســی و نیز برگزاری دوره همگانی اسپرانتو برای اهالی، در این 
شــهر دانشگاهی ماندم. هنوز هم آن قلم با حلقه کوچک طالیی دورش را که زبان آموزان 

به آموزگار خیلی خیلی جوانشان هدیه دادند نزد خود نگه داشته ام.
 این »خیلی خیلی جوان« سال ها در گوشم بود. برای هرآنچه می خواستم انجام دهم، 
همیشه نصیحت می شنیدم: »تو خیلی خیلی جوانی، یک چند سالی صبر کن!« خوشبختانه 
من خیلی منتظر نماندم، چراکه روزگار گذشــت و بعد از آن که مدام می شنیدم برای فالن 
کار یا فالن چیز خیلی خیلی جوانم، یک روز قشنگ به خودم آمدم و دیدم که موهایم سپید 

شده و جوانی گذشته است. 
زمســتان آن ســال در پاریس موضوع معروف »نمایندگی زبان بین المللی« و ناکامی 
طرح پیشــنهادی ایدو- که امروز به عنوان نظریه ای مشــابه به کلی فراموش شده است، 
چون جای زبان کامال زنده زامنهوف را نمی تواند بگیرد که هیچ ، تازه مانع گسترشش هم 
می شــود، چراکه  ممکن است مردم با خودشان فکر  کنند زبان  جهانی ها دنبال جروبحث 

و مجادله هستند- پیش آمد.
کاش شخصیت های برجسته برای یک بار هم که شده  به کمک ما می آمدند؛ آنها هم 
اکثر مواقع با دخالت هایی تهی از احترام به حقایق و تجربه آزمایش شــده مشــکل درست 

می کردند. 
زامنهوف نابغه ای بود که به زندگی برای تکمیل زبان ابداعی خود ایمان داشــت و در 
این عرصه دانشمندی واقعی نشان داد. او این احساس را داشت که نماینده اش در پاریس، 

دو بوفرون، او را فریب داد و این مساله غصه تازه ای برایش بود.
من خود برای اطالع از کل ماجرا به پاریس سفر کردم و فهمیدم همان طور که پروفسور 
کارت گفت ما باید راهمان را برویم و »زمین خودمان را بکنیم«1. همکار او پروفسور کارلو 
بورلت مرا نزد رئیس موسســه انتشــاراتی هاچت برد. آقای برتون، دنبال کارگزاری برای 
ســفر به آمریکا و ارتباط با ناشــران آمریکای شمالی در مورد خودآموزهای زبان انگلیسی 
 بود. آنها برای دیدن موسســات آنجا و ســپس گزارش ســفر، بلیت دوسره با یک کشتی

 درجه 3 تا نیویورک به من می دادند. 
در حالی که 18 سالم بود برای گرفتن رضایت از والدینم باید به خانه می رفتم و دوباره 
می شــنیدم که خیلی خیلی جوانــم. با این حال، آنها باالخره راضی شــدند. برای گرفتن 
آدرس های مربوط به آمریکا و توصیه نامه از یک ناشــر انگلیســی زبان دوباره به پاریس و 
لندن ســفر کردم. آنگاه ســفرهای مکرر معمول من به آن سوی دریا میان کاله2 و دوور3 یا 
فوکستون4 و بولون-سور-مر5 شروع شد. آنجا دوستان جوانی را که در مجلس رقص ملی 

کنگره بولونیا با ایشان آشنا شدم دوباره دیدم.
 در آن مجلــس رقــص که لباس یک گاوچران کوهی سوئیســی را پوشــیدم و کاله 
مخملی سر گذاشتم، حرف برخورنده آن تماشاچی فرانسوی را فراموش نکردم که آهسته 
گفت: »این پســر مثل یک خرس سوئیســی می رقصد«. متاسفانه از آن موقع به بعد من 

خیلی خیلی کم می رقصیدم.

Ni fosu nian sulkon« .1« شــعاری که در ســال های پس از جدایی ایدو از جانب 
تئوفیــل کارت مطرح و روی بســیاری از اعالنات چاپ شــد. این شــعار برگرفته از یک 
داستان قدیمی فرانسوی و متضمن این معناست: »به کاربردن یک وسیله از بحث در مورد 

ویژگی های آن مفیدتر است«.
2 . کاله یک شهر ساحلی و یک بندرگاه مهم در شمال فرانسه است.

3.  دوور یک شهر و بندر مهم در کنت، واقع در جنوب شرقی انگلستان است.
4. فوکستون یک شهرک در بریتانیاست که در جنوب شرقی انگلستان واقع شده .

5  . بولون-ســور- مر )به فرانسوی:  Boulogne-sur-Mer( در شهرستان پا- دو-
کاله در کشور فرانسه واقع شده است.

رت
ل کا

وفی
تئ
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پس از کمبریج

پس از کنگره در کمبریج، هفدهم آگوست 1907 تولد هجده سالگی ام را جشن گرفتم 
و برای فراگیری زبان انگلیســی و نیز برگزاری دوره همگانی اسپرانتو برای اهالی، در این 
شــهر دانشگاهی ماندم. هنوز هم آن قلم با حلقه کوچک طالیی دورش را که زبان آموزان 

به آموزگار خیلی خیلی جوانشان هدیه دادند نزد خود نگه داشته ام.
 این »خیلی خیلی جوان« سال ها در گوشم بود. برای هرآنچه می خواستم انجام دهم، 
همیشه نصیحت می شنیدم: »تو خیلی خیلی جوانی، یک چند سالی صبر کن!« خوشبختانه 
من خیلی منتظر نماندم، چراکه روزگار گذشــت و بعد از آن که مدام می شنیدم برای فالن 
کار یا فالن چیز خیلی خیلی جوانم، یک روز قشنگ به خودم آمدم و دیدم که موهایم سپید 

شده و جوانی گذشته است. 
زمســتان آن ســال در پاریس موضوع معروف »نمایندگی زبان بین المللی« و ناکامی 
طرح پیشــنهادی ایدو- که امروز به عنوان نظریه ای مشــابه به کلی فراموش شده است، 
چون جای زبان کامال زنده زامنهوف را نمی تواند بگیرد که هیچ ، تازه مانع گسترشش هم 
می شــود، چراکه  ممکن است مردم با خودشان فکر  کنند زبان  جهانی ها دنبال جروبحث 

و مجادله هستند- پیش آمد.
کاش شخصیت های برجسته برای یک بار هم که شده  به کمک ما می آمدند؛ آنها هم 
اکثر مواقع با دخالت هایی تهی از احترام به حقایق و تجربه آزمایش شــده مشــکل درست 

می کردند. 
زامنهوف نابغه ای بود که به زندگی برای تکمیل زبان ابداعی خود ایمان داشــت و در 
این عرصه دانشمندی واقعی نشان داد. او این احساس را داشت که نماینده اش در پاریس، 

دو بوفرون، او را فریب داد و این مساله غصه تازه ای برایش بود.
من خود برای اطالع از کل ماجرا به پاریس سفر کردم و فهمیدم همان طور که پروفسور 
کارت گفت ما باید راهمان را برویم و »زمین خودمان را بکنیم«1. همکار او پروفسور کارلو 
بورلت مرا نزد رئیس موسســه انتشــاراتی هاچت برد. آقای برتون، دنبال کارگزاری برای 
ســفر به آمریکا و ارتباط با ناشــران آمریکای شمالی در مورد خودآموزهای زبان انگلیسی 
 بود. آنها برای دیدن موسســات آنجا و ســپس گزارش ســفر، بلیت دوسره با یک کشتی

 درجه 3 تا نیویورک به من می دادند. 
در حالی که 18 سالم بود برای گرفتن رضایت از والدینم باید به خانه می رفتم و دوباره 
می شــنیدم که خیلی خیلی جوانــم. با این حال، آنها باالخره راضی شــدند. برای گرفتن 
آدرس های مربوط به آمریکا و توصیه نامه از یک ناشــر انگلیســی زبان دوباره به پاریس و 
لندن ســفر کردم. آنگاه ســفرهای مکرر معمول من به آن سوی دریا میان کاله2 و دوور3 یا 
فوکستون4 و بولون-سور-مر5 شروع شد. آنجا دوستان جوانی را که در مجلس رقص ملی 

کنگره بولونیا با ایشان آشنا شدم دوباره دیدم.
 در آن مجلــس رقــص که لباس یک گاوچران کوهی سوئیســی را پوشــیدم و کاله 
مخملی سر گذاشتم، حرف برخورنده آن تماشاچی فرانسوی را فراموش نکردم که آهسته 
گفت: »این پســر مثل یک خرس سوئیســی می رقصد«. متاسفانه از آن موقع به بعد من 

خیلی خیلی کم می رقصیدم.

Ni fosu nian sulkon« .1« شــعاری که در ســال های پس از جدایی ایدو از جانب 
تئوفیــل کارت مطرح و روی بســیاری از اعالنات چاپ شــد. این شــعار برگرفته از یک 
داستان قدیمی فرانسوی و متضمن این معناست: »به کاربردن یک وسیله از بحث در مورد 

ویژگی های آن مفیدتر است«.
2 . کاله یک شهر ساحلی و یک بندرگاه مهم در شمال فرانسه است.

3.  دوور یک شهر و بندر مهم در کنت، واقع در جنوب شرقی انگلستان است.
4. فوکستون یک شهرک در بریتانیاست که در جنوب شرقی انگلستان واقع شده .

5  . بولون-ســور- مر )به فرانسوی:  Boulogne-sur-Mer( در شهرستان پا- دو-
کاله در کشور فرانسه واقع شده است.

رت
ل کا

وفی
تئ

POST LA KONGRESO en Cambridge la 17an de aŭgusto 
1907 mi festis mian dekokjaran naskiĝtagon kaj restis en la 
universitata urbo por lerni la anglan lingvon kaj ankaŭ fari 
publikan esperanto-kurson al tieaj loĝantoj. Ankoraŭ mi kon-
servas skribilon kun ora ringeto donacita de la lernantoj al ilia 
tro juna instruanto. 

Tiu esprimo «tro juna» ĉiam sonis al miaj oreloj dum jaroj 
kaj jaroj. Al ĉio, kion mi ŝatis fari, mi aŭdis la rimarkon: «Vi 
estas tro juna, atendu iom da jaroj!» Feliĉe mi ne atendis, ĉar la 
tempo forpasis kaj ĉiam aŭdinte, ke mi estas tro juna por tio aŭ 
tio ĉi, mi rimarkis unu belan tagon, ke mi havas grizajn harojn 
kaj ke la juneco jam forflugis. 

Dum tiu vintro okazis en Parizo la fama afero de la  
Delegacio pri Internacia Lingvo kaj la malsukcesa propono 
pri Ido, hodiaŭ entute forgesita kiel unu post alia simila te-
oriaĵo, kiu ne povas anstataŭi vivoplenan lingvon kiel la 
zamenhofan, sed kiu povas ĉiam malhelpi ĝian disvastigon, 
kreante la impreson ĉe la publiko, ke mondlingvanoj dispu-
tas. 

Se eminentuloj foje helpis nin, ili ankaŭ tre ofte malhelpis 
per intervenoj en kiuj entute mankis la respekto je la faktoj kaj 
je la sperto akirita. 

Zamenhof estis geniulo, kiu fidis je la vivo por evoluigi  
lingvon kaj, en tio, li montriĝis vera scienculo. Li havis la 
impreson, ke lia reprepzentanto en Parizo, de Beaufront, lin 
trompis kaj tio estis por li nova ĉagreno.

Mi mem vojaĝis Parizon por informiĝi pri la tuta afe-
ro kaj komprenis, ke ni devas iri nian vojon kaj «fosi  
 nian sulkon» kiel diris profesoro Cart. 

Lia kolego profeso Carlo Bourlet kondukis min 
al la ĉefo de la eldonista firmo Hachette, S-ro Bret-
on, kiu serĉis iun agenton por veturi Usonon kaj rilati 
kun nordamerikaj eldonistoj pri anglalingvaj lernoli-
broj. lli proponis al mi tria-klasan revenbileton de ŝipo 
ĝis Nov-jorko se mi akceptus la taskon viziti firmojn tie 
 kaj reveni por raporti. 

Estante nur dekokjara mi devis veturi hejmen 
por peti permeson de gepatroj kaj aŭdi denove, ke mi 
estas tro juna. Tamen ili fine konsentis kaj mi  
revojaĝis al Parizo kaj al Londono por akiri taŭga-
jn adresojn usonajn kaj rekomendleteron de anglal-
ingva eldonisto. Tiam komenciĝis por mi la oftaj kuti-
maj transvojaĝoj super la maro inter Calais kaj Dover 
aŭ Folkestone kaj Boulogne, kie mi ankoraŭ vizitis  

junajn geamikojn ekkonitajn dum la naci-kostuma balo en la 
Bulonja Kongreso. 

Pri tiu balo, en kiu mi vestiĝis kiel svisa montana bovgard-
isto kun la velura ĉapo, mi ne forgesis rimarkon de franca ri-
gardanto, kiu flustris: «Tiu knabo dancas kiel  svisa urso». 
Bedaŭrinde mi de  tiam dancis tro malofte.

 POST CAMBRIDGE
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Aĉeto de Miraklo

El la persa tradukis: A. FEKRI

Kiam Sara estis ok-jara knabino, ekaŭdis la gepatroj parolas kun unu la alia pri la pli juna frato. Ŝi ekkomprenis li forte mal-
sanas kaj la gepatroj ne havas sufiĉan monon por lia kuraco. La patro laste perdis sian laboron kaj ne kapablis pagi la altkotizojn 
de la operacio. Sara ankaŭ aŭdis, ke la patro mallaŭte diris la patrinon: “Nur miraklo povas savi nian fileton”. 

Sara malĝoje iris en sian dorm-ĉambron, eligis sian malgrandan ŝparmonujon de sub la lito, rompis ĝin, metis la monerojn 
sur la liton kaj kalkulis ilin; nur 5-dolaroj. 

   Ŝi mallaŭte eliris de la malantaŭa pordo de la hejmo kaj postpasis kelkajn apudajn stratojn al apotekon. Ŝi staris antaŭ la 
vendotablo por ke la farmaciisto vidu ŝin, sed li estis tiel okupita, ke ok-jara knabineto ne kaptis lian atenton. Ŝi frapadis siajn 
piedojn al unu la alia kaj tusis, sed ankoraŭ la farmaciisto ne atentis ŝin. Finfine ŝi perdis sian paciencon kaj bategis la monerojn 
sur la vendotablon. La farmaciisto ŝokiiĝis. “Kion vi volas?” La farmaciisto demandis. “Mia frato estas forte malsana. Mi volas 
aĉeti la miraklon por li”. La knabino respondis. La farmaciisto mire demandis: Kio?! La knabineto pli klarigis: “Io eniris la kapon 
de mia frateto kaj mia patro diras nur miraklo povas savi lin. Do mi volas aĉeti miraklon. Kiom estas ties prezo?”

La farmaciisto diris: “Mia kara bedaŭrinde ni ne vendas miraklon ĉi tie.” Aŭdante la respondon, la okuloj de la knabineto 
pleniĝis je larmoj kaj petegis: “Pro Dio! Li forte malsanas. Mia patro ne havas sufĉe da mono por aĉeti miraklon. Jen mia tuta 
mono, kien mi povas aĉeti miraklon?”

   Viro, kiu jam staris ĉe angulo kaj surhavis puran kaj ŝikan veston, demandis la knabineton: “Kiom da mono vi havas?” La 
knabineto metis ĉiujn monerojn sur sian manplaton kaj montris ilin al la viro. Li ridetis kaj diris: “Bone, mi pensas, ke tiu ĉi mono 
estas sufiĉa por aĉeti miraklon!” Poste li prenis ŝian manon kaj diris: “Mi volas viziti vian frateton kaj la gepatrojn. Mi pensas, 
ke la miraklo de via frateto estas ĉe mi.”

   Postan tagon, la cerbokirurgo faris operacion sukcese kaj la knabeton savis de la morto.
    Post la operacio, la patro de la knabino iris ĉe la cerbokirurgo kaj diris: “Mi dankegas vin. La savo de mia fileto estis vera 

miraklo. Kiom mi pagu por kotizo de la operacio?” 
   La cerbokirurgo ridete respondis: “Nur 5-dolaroj, kiom ankaŭ anticipe estas pagita.”

KIE NI TROVOS 
MONON POR LA 

OPERACIO?
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Aĉeto de Miraklo

El la persa tradukis: A. FEKRI

Kiam Sara estis ok-jara knabino, ekaŭdis la gepatroj parolas kun unu la alia pri la pli juna frato. Ŝi ekkomprenis li forte mal-
sanas kaj la gepatroj ne havas sufiĉan monon por lia kuraco. La patro laste perdis sian laboron kaj ne kapablis pagi la altkotizojn 
de la operacio. Sara ankaŭ aŭdis, ke la patro mallaŭte diris la patrinon: “Nur miraklo povas savi nian fileton”. 

Sara malĝoje iris en sian dorm-ĉambron, eligis sian malgrandan ŝparmonujon de sub la lito, rompis ĝin, metis la monerojn 
sur la liton kaj kalkulis ilin; nur 5-dolaroj. 

   Ŝi mallaŭte eliris de la malantaŭa pordo de la hejmo kaj postpasis kelkajn apudajn stratojn al apotekon. Ŝi staris antaŭ la 
vendotablo por ke la farmaciisto vidu ŝin, sed li estis tiel okupita, ke ok-jara knabineto ne kaptis lian atenton. Ŝi frapadis siajn 
piedojn al unu la alia kaj tusis, sed ankoraŭ la farmaciisto ne atentis ŝin. Finfine ŝi perdis sian paciencon kaj bategis la monerojn 
sur la vendotablon. La farmaciisto ŝokiiĝis. “Kion vi volas?” La farmaciisto demandis. “Mia frato estas forte malsana. Mi volas 
aĉeti la miraklon por li”. La knabino respondis. La farmaciisto mire demandis: Kio?! La knabineto pli klarigis: “Io eniris la kapon 
de mia frateto kaj mia patro diras nur miraklo povas savi lin. Do mi volas aĉeti miraklon. Kiom estas ties prezo?”

La farmaciisto diris: “Mia kara bedaŭrinde ni ne vendas miraklon ĉi tie.” Aŭdante la respondon, la okuloj de la knabineto 
pleniĝis je larmoj kaj petegis: “Pro Dio! Li forte malsanas. Mia patro ne havas sufĉe da mono por aĉeti miraklon. Jen mia tuta 
mono, kien mi povas aĉeti miraklon?”

   Viro, kiu jam staris ĉe angulo kaj surhavis puran kaj ŝikan veston, demandis la knabineton: “Kiom da mono vi havas?” La 
knabineto metis ĉiujn monerojn sur sian manplaton kaj montris ilin al la viro. Li ridetis kaj diris: “Bone, mi pensas, ke tiu ĉi mono 
estas sufiĉa por aĉeti miraklon!” Poste li prenis ŝian manon kaj diris: “Mi volas viziti vian frateton kaj la gepatrojn. Mi pensas, 
ke la miraklo de via frateto estas ĉe mi.”

   Postan tagon, la cerbokirurgo faris operacion sukcese kaj la knabeton savis de la morto.
    Post la operacio, la patro de la knabino iris ĉe la cerbokirurgo kaj diris: “Mi dankegas vin. La savo de mia fileto estis vera 

miraklo. Kiom mi pagu por kotizo de la operacio?” 
   La cerbokirurgo ridete respondis: “Nur 5-dolaroj, kiom ankaŭ anticipe estas pagita.”

KIE NI TROVOS 
MONON POR LA 

OPERACIO?

“Mia amiko ne revenis el la batalkampo, sinjoro. Mi petas vian permeson 
por iri serĉi lin”.
“Mi malpermesas”, respondis la oficiro. “Mi ne volas ke vi risku vian vivon 
por viro, kiu eble jam estas morta”.
Ignorante la malpermeson, la soldato eliris kaj revenis unu horon poste, 
morte vundita, kun la kadavro de sia amiko.
La oficiro koleris: “Mi avertis vin, ke li estas morta! Nun mi perdis du 
virojn! Diru, ĉu valoris la pennon iri al la batalkampo por reveni kun 
kadavro?”
Kaj la mortanta soldato respondis: “Kompreneble, sinjoro! Kiam mi trovis 
lin, li ankoraŭ vivis kaj povis diri al mi: «Amiko… mi estis tute certa ke vi 
venos»”.

El “La preĝo de la rano”
De Anthony de Mello

Tradukis Liven Dek

AMO  آنتونی د.ملو، نویسنده و شاعر هندی،
1931_1987 

آدوریز  گوتییرز  میگوئل  مستعار  نام   )Liven Dek( دک  لیون 

)Miguel GUTIÉRREZ ADÚRIZ( نویسنده و نارش اسپانیایی 

آکادمی  سابق  اعضای  از  و  متولد شده  در سال 1950  که  است 

را در 19  اسپرانتو  بوده و  اسپرانتو می باشد. وی مهندس شیمی 

سالگی فرا گرفته است. از او آثار زیادی در مجالت مختلف منترش 

زبان  به  وی  ترجمه های  از  یکی  باال  کوتاه  داستان  است.  شده 

اسپرانتو می باشد که به پیشنهاد جناب آقای فکری در این شامره 

بازنرش می شود.
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Venu ni demandi la ŝtonon

K
verkisto: Fridun Moŝiri la fame konata poeto de Irano
Tradukis: M. fahmi

بیا ز سنگ بپرسیم

درون آینه ها درپی چه می گردی ؟
بیا ز سنگ بپرسیم 

كه از حکایت فرجام ما چه می داند 
بیا ز سنگ بپرسیم
زانکه غیر از سنگ

كسی
حکایت فرجام را نمی داند

همیشه از همه نزدیک تر به ما سنگ است
نگاه كن 

نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ
چه سنگبارانی ! گیرم گریختی همه عمر 

كجا پناه بری ؟
خانه خدا سنگ است

به قصه های غریبانه ام ببخشایید
كه من كه سنگ صبورم 

نه سنگم و نه صبور 
دلی كه می شود از غصه تنگ می تركد

چه جای دل كه درین خانه سنگ می تركد
در آن مقام كه خون از گلوی نای چکد
عجب نباشد اگر بغض چنگ می تركد

چنان درنگ به ما چیره شد كه سنگ شدیم 
دلم ازین همه سنگ و درنگ می تركد

بیا ز سنگ بپرسیم
كه از حکایت فرجام ما چه می داند

از
آن كه عاقبت كار جام با سنگ است

بیا ز سنگ بپرسیم
نه بی گمان همه در زیر سنگ می پوسیم 

و نامی از ما بر روی سنگ می ماند ؟ 
درون آینه ها در پی چه می گردی ؟

ion vi serĉas en la speguloj?

Venu demandi del ’ŝtono
Kion scias pri nia rakont-fino?
Venu ni demandi del’ ŝtono,
                         Ĉar krom ŝtono

Neniu scias pri nia rakont-fino
Ĉiam pli ol ĉiuj ŝtono proksimas al ni!
Rigardu,
La rigardoj ĉiuj estas ŝtono kaj la koroj same
 kiom da ŝton-pluvo!  Eĉ se vi fuĝus tut-vive,
kien vi rifuĝos?
                         La domo de dio estas ŝtono!

Pardonu al mi pri miaj fremdulaj rakontoj!
Ke mi- ke mi estas pacienca ŝtono
                 Nek mi estas ŝtono, nek pacienca
La  koro enuiĝinta del’ ĉagreno, krevas
 ne nur koro, ĉi hejme, eĉ la ŝtono krevas
tiu state, kiam gutas sango del’ fluto-ĝorĝo
Ne strange, se la harpa plor-singulto krevas
 nin venkis tiom da hezitoj, ke ni fariĝis ŝtono!
Mia koro del’ tiom da ŝtonoj kaj hezitoj krevas.
*
Venu ni demandi la ŝtonon
Kion sicias pri fino de nia rakonto
Ĉar la finaĵo del’ vitraĵo estas kun ŝtono
Venu demandi del” ŝtono
 ne estas iluzio, ni ĉiuj putriĝos sub la ŝtono
Kaj ĉu nia nomo restos sur la ŝtono? 
Kion serĉas vi en la spegulo?


